Media en de publieke opinie
over Kosovo

drs. L. Wecke*

Inleiding
Volstrekte objectiviteit van de pers is
niet mogelijk en al helemaal niet als
het gaat om berichtgeving over militaire operaties waaraan het eigen land
deelneemt. Dit leidt per definitie tot
een beeldvorming in de publieke opinie die naar 'objectieve' maatstaven
gemeten relatief ver van de, overigens
nimmer volledig kenbare, werkelijkheid verwijderd is. Aldus polemoloog
Leon Wecke, die zijn beschouwing
afsluit met een beeld van de lessons
learned uit de case 'Kosovo'.

Beeld en Kosovaarse
werkelijkheid
Bestaat er zoiets als de waarheid, de
werkelijkheid, de feitelijkheid omtrent Kosovo? In theorie bestaat dit
gegeven inderdaad, maar de vraag is
of het op enigerlei wijze in alle volledigheid kan worden vastgesteld. De
stelling is zeer wel verdedigbaar dat
de waarheid van de gewelddadige
fase in het conflictproces waarvan
Kosovo deel uitmaakt(e) te complex
is om in alle volledigheid door middel

van woorden en beelden weergegeven
te worden.
Maar wat dat betreft is de case
Kosovo niet uniek: het geldt voor
alle politiek-militaire gebeurtenissen,
zeker als die alleen in hun diverse
ingewikkelde (inter-)nationale contexten begrepen kunnen worden. En
dat geldt overigens niet alleen voor
complexe politiek-militaire problemen: de in veel opzichten beperkte
mens kan zich alleen een oordeel
over zichzelf en de hem omringende
wereld vormen door gebruik te maken
van simplificaties van de werkelijkheid, beelden van een min of meer
duurzame aard.
In veel gevallen kunnen aan die beelden een drietal kenmerken verbonden
worden, te weten: onvolledige en vertekende weergave van de werkelijkheid, alsmede aanvulling met fantasie-elementen.

Diversiteit aan beelden

' De auteur is polemoloog en verbonden aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen. In gewijzigde vorm is een deel van dit artikel gepubliceerd in Bomert, B. en Hoogen, Th. van
den, Jaarboek Vrede en Veiligheid 1999,
Internationale veiligheidsvraagstukken en
het Nederlands perspectief. Studiecentrum
voor Vredesvraagstukken, Nijmegen 1999.
Voor een geannoteerde versie van dit artikel
kunt u zich wenden tot de bureauredactie
Militaire Spectator.

Er zijn dan ook tal van Kosovo-beelden en interpretaties van die beelden
in omloop. Zij kunnen onder meer
naar hun dragers worden ingedeeld.
Zo zijn er meerdere NAVO-beelden te
ontwaren, door de tijd en naar object
van beeldvorming verschillend, zoals
het eigen doel, de toegepaste middelen, de intenties van Milosevic, het
UQK of (delen van de) Servische
oppositie. En zulks geldt ook voor
de Servische regering, zo niet voor
de heer Milosevic persoonlijk. De
dragers van de Kosovo-beelden zijn
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zowel toeschouwers als spelers in het
Kosovo-proces. Hun opvattigen zijn
niet identiek. Blair heeft andere
opvattingen dan Chirac en deze sporen weer niet met het Kosovo-beeld
dat de leiding van de Nederlandse
Socialistische Partij erop nahoudt.
Karakteristieken

Er zijn zoveel Kosovo-beelden als er
dragers van zijn. Beelden, die hun
eigen karakteristieken hebben, zoals
duurzaamheid, intensiteit, positieve
dan wel negatieve geladenheid, precisie, saillantie en gedragsrelevantie.
Andere kenmerken zijn ook belangrijkheid voor de drager, zoals het al
dan niet specifieke karakter en de
verifieerbaarheid. Zo zal het westers
beeldelement van Milosevic als een
onbetrouwbaar politicus, relatief
duurzaam zijn, tamelijk intensief,
negatief van aard, waarbij men vrij
goed weet wat onder onbetrouwbaar
in dit verband verstaan dient te worden.
Het Milosevic-beeld is saillant, dat
wil zeggen, er wordt mee aan de weg
getimmerd, het is opvallend en het
leidt tot een bepaald gedrag: geen
zaken doen met Milosevic. Het is een
voor de drager van belang geacht
beeld. Onbetrouwbaarheid van Milosevic wordt als specifiek voor hem
ervaren. Tenslotte is de onbetrouwbaarheid van Milosevic verifieerbaar,
althans voor zover het zijn gedrag in
het verleden betreft. De Kosovo-beelden vervullen diverse functies, zowel
voor de dragers persoonlijk als voor
groepen, regeringen, staten en internationale verbanden.

Stereotypen
Beelden van de werkelijkheid komen
bij de dragers ervan tot stand op basis
van het waarnemen van die werkelijkheid en reeds aanwezige opvattingen,
stereotypen en vooroordelen. Maar
dikwijls zal de drager voor zijn oordeelsvorming ook afhankelijk zijn
van derden. Als het gaat om 'nieuwe'
feiten, zoals de luchtacties van de
NAVO, gaat het om vooral politieke
boodschappen, militaire verslagen,
journalistieke informatie en opinie,
aangevuld met verslagen en opvattingen van eerste- en tweedegraads-ooggetuigen, slachtoffers, hulpverleners,
waarnemers en vredesbewaarders.
De aangevers en vormers van
Kosovo-beelden zijn in aanvang geen
onbeschreven bladen, maar brengen
van huis uit hun eigen Kosovo-beelden mee, die in een proces van selectieve attentie en inattentie het meer
definitieve, voor de consument
bestemde beeld zullen bepalen. Bij
selectieve attentie gaat het om de tendens aan alles aandacht te schenken
dat met eigen belangen en behoeften
van doen heeft. Bij selectieve inattentie betreft het een in het onderbewustzijn te situeren proces waardoor aandacht voor bepaalde zaken afwezig is.
Een 'autistisch' vijandbeeld
Een van de belangrijkste factoren ter
bepaling van het beeld inzake de
ander en het andere is het zelfbeeld
van de drager. Ook voor de dragers
van de diverse Kosovo-beelden geldt
dat hun zelfbeeld in belangrijke mate
hun beeld van Kosovo beïnvloed
heeft. Het NAVO-zelfbeeld impliceert
de overtuiging een organisatie in
dienst van vrede en veiligheid te zijn.
De wapens van deze vredelievende
°rganisatie kunnen per definitie niet
voor verkeerde doelen worden aangew
end. Inzake Kosovo gaat het om
humanitaire interventie ten behoeve
v
an de onderdrukte Albanese bevolk'ng van Kosovo. Schade aan
onschuldige burgers toegebracht kan
Per definitie niet opzettelijk zijn en
in het licht van het grote nage-

streefde 'goed' helaas - als collateral
damage - aanvaard worden.
Het Kosovo-beeld van de Servische
regering is dat van een onvervreemdbaar stuk vaderland dat verloren
dreigt te gaan als gevolg van de provocerende acties van de, in relatie tot
de Servische bevolking aldaar, aanwezige terroristische Albanese meerderheid.
Een sterk zelfbeeld leidt tot zelfverheffing, zelfoverschatting alsmede tot
bevordering van negatieve opvattingen ten aanzien van hen die als concurrent, tegenstander of vijand gezien
worden. Een sterk zelfbeeld en een
'autistisch' vijandbeeld ten tijde van
een als zodanig ervaren crisissituatie
creëren de voorwaarden voor een te

snelle, in bepaalde opzichten, onverantwoorde besluitvorming aangaande
het oplossen van de betreffende problematiek.
Hoewel Kosovo als een van de meest
voorspelde conflicten de geschiedenis
in zal gaan, werd toch in de pers
gewaagd van een crisissituatie. Kenmerkend voor een crisissituatie is de
plotselinge manifestatie van een
gebeurtenis of verschijnsel, waarbij
hoge waarden in groot gevaar geacht
worden en weinig tijd wordt ingeruimd om tot een oplossing te komen.
Dat Kosovo zich plotseling als urgent
probleem ontpopte kan moeilijk
beweerd worden, maar wel dat hoge
waarden, de levens van onderdrukte
Albanese Kosovaren en de geloof-

Cyrus Vance
Geboren diplomaat

Radovan Karadftl
Onbetrouwbaar

De taal van C yrus Vance is die van de geboren
diploma.» * Na ontmoetingen m Belgradu mol
onder meer de Servische president Milosevic, de
Joegoslavische premier Markovie en de federale
minister \ a n defensie K.idncvie hield hij /tch
volstrekt op de v l a k t e door de mededeling dal /ijn
besprekingen 'nutug'. sommige /ells '/eer nuttig'
waren geweest 'De complexiteit van de situatie is
overduidelijk Ik begrijp nu veel duidelijker wal de
verschillende partijen /ijn overeengekomen en
met /ijn overeengekomen.'
( v rus Vaiicc. die door secretaris-generaal Javier
l'ere/ de t uellar van de Verenigde Naties werd
gev raagd om namens de v s in Joegoslavië te
K m u i - I ' lm heeft een lange staat van dienst als
irnuhtf\hti,ntT Op tal v.m plaatsen in de wereld
heeft hij in o|>dracht van de Amerikaanse regering
politieke branden geblust /o bemiddelde hij in de
jaren /estig al in Panama, m de Dominicaanse
Republiek en in de kwestic-Cyprus. m /.uid-Korea
en in de Vietnamese crisis
C'vrus Vance, m i g l ? geboren in de staal WesiV'irginia, geldt als typische vertegenwoordiger van
het establishment van de Amerikaanse oostkust.
In luo; werd hij. jurist van huis uit. onderminister
•n het leger en m iiX>4 onderminister van
'<• In IU7& bciiiK-mde president C'arter hem
:
'enlandse /aken als opvolger
K
"nocming werd uien

Kadovan K.H.H|/K. de leider van de Bosnische
Semcrv gaal m diplomatieke kringen door voor
de onbetrouwbaarste van alle leiders in het
vixirmalige Joegoslavië: 'Hij Van óansen op ut
punt van een speld Het aantal beloften dat hij
heeft gedaan en gehouden is gelijk aan nul', /o
heeft een Britse diplomaat met Karadfic-ervanng
eens ge/egd Vast staat dal Karad?td in hoge mate
belrokken is geweest bij de cttordinahc van het
optreden van het federale leger m Kroatië
K . I I I - L - U is v a n afkomst een Monlencgnjn. net
als /tjn grote beschermheer, de Servische
president Slobodan Milosevic. Hij werkte, lot hij
de poliliek inging, als psychiater m Sarajevo, met
paranoia ub specialisme.
Bovendien is Karad>ic een dichter: hij heelt vier
in Scme uitgegeven dichtbundels op /ijn naam.
Hoewel de gedichten volgens kenners niet van /eer
grote klasse ?ijn, werd Karad?n! m KJO.J «el
onderscheiden met de belangrijkslc literaire prijs
die /ijn gcNx>rteland Montenegro ie vergeven
heeft
Als leider van de Bosnische Serviërs heeft
K . u . I , L i. duidelijk gemaakt in het geval van een
Bosnische alscheidtng van de Joegoslavische
federatie uit te /ijn op een territoriale verdeling
van Bosnië langs etnische lijnen hind loyi
waarschuwde hij dat als h«-i «"•' *"• '«•»'" opdeling
/ou komen, Bi*-
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UaagscheC'M 26 juni

Lof voor teruggekeerde F16-piloten
Enschede Nederlandse F16-piloten zijn gistermiddag, bij hira
terugkeer van de Italiaanse vliegbasis Amendola, uitgebreid geprezen voor hun inzet m het oor-

logsgebied. Acht vliegers kwamen
terug op vliegbasis Twenthe, de
overige vier op andere plaatsen.
Volgens hiitenant-generaal Droste
dwong de prestatie van de Neder-

waardigheid van de NAVO aan NAVOzijde en het behoud van een historisch
en politiek psychologische belangrijk
stuk vaderland aan Joegoslavische
zijde op het spel stonden.
Of men ook een grote tijdsdruk heeft
ervaren, lijkt op het eerste gezicht
twijfelachtig. In de maanden voorafgaand aan de militaire actie kon
immers van beide zijden ruimschoots
gekozen worden uit een aantal
gedragsalternatieven.
Bestuitvorming

De ultieme besluitvorming van de
NAVO-zijde voltrok zich uiteindelijk
toch in een crisissfeer, die met name
ontstaan was door het almaar uitstellen van een keuze door de politiek uit
de vele door de militairen uitgewerk-

bmdse piloten in binnen- en buitenland respect af. Hij was daar
Tjijzonder trots' op. De inzet van de
Nederlanders heeft volgens Droste
zeer beslist het gewenste resultaat

opgeleverd. Defensie maakte gisteren bekend dat pok de onderzeeboot Hr. Ms. Dolfijn weer naar huis
terugkeert
De onderzeeër werd ingezet voor pa-

te opties. Hierdoor ontstond een tijdsdruk, ondanks maanden van voorbereiding.
Crisisgedrag impliceert een psychologische druk om snel tot handelen over
te gaan, versimpeling en rechtlijnigheid in waarnemen en denken, een
onvoldoende meewegen van de
nevenfuncties van een gekozen optie,
een tendens terug te vallen op vroeger
gedrag en de onmogelijkheid zich in
de ander te verplaatsen. Dit laatste
kwam tot uitdrukking in de onterechte verwachting dat ook Milosevic het
Akkoord van Rambouillet zou ondertekenen en in elk geval zulks zou
doen onder druk van luchtaanvallen.
Naarmate de beoogde doelstelling
niet bereikt werd en de bombarde-

Haagsche Crt. 22 mei

Bijdrage van
Nederland aan
de luchtacties
is voorbeeldig'
Amerika is zeer tevreden over de Nederlandse bijdrage
aan de NAVO-luchtacties boven Joegoslavië, zegt
staatssecretaris voor Europese zaken Grossman. Dat
Milosevic wel eventjes op de knieën zou worden
gedwongen, noemt hij een misverstand.
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trouille en verkenningsactiviteiten in de Adriatische zee. Op
Amendola blijven nog acht Nederlandse jachtvliegtuigen achter.

menten werden opgevoerd kreeg de
wederzijdse beeldvorming een meer
autistisch karakter. Onder autisme, of
extreme ik-gerichtheid, verstaan we
een omstandigheid waarbij personen
of groepen een eenmaal tot stand
gekomen beeld niet meer wensen te
veranderen. Informatie over het
object van beeldvorming wordt dan
overheerst door de reeds aanwezige
inhoud van het betreffende beeld. De
drager van een autistisch beeld is niet
meer in staat en of geneigd op grond
van welke informatie dan ook zijn
beeld te wijzigen. Toetsing aan de
werkelijkheid blijkt dan niet alleen
ongewenst, maar in feite ook onmogelijk.
Bezien we de Kosovo-beelden zoals
deze in media-producten, publiekeopinieonderzoeken en overheidsverklaringen impliciet dan wel expliciet
gegeven zijn, dan blijkt er reden te
veronderstellen dat de diverse
Kosovo-beelden veelal ook als autistisch te kenmerken zijn. Verbazingwekkend is dit laatste niet: het zou
eerder verwonderlijk zijn als de verschillende actoren in het conflictproces erin geslaagd zouden zijn er een
relatief objectief beeld van 'Kosovo'
op na te houden en te verspreiden.
Alle voorwaarden waren aanwezig
voor de diverse conflictpartijen orn
verschillende intensieve, in bepaalde
gevallen relatief ver van de 'objectieve werkelijkheid' verwijderde, beelden te creëren.

Beeldbepalende belangen
Het behoeft nauwelijks betoog dat de
partijen in de gewelddadige conflictfase van het conflictproces Kosovo
belang hebben bij bepaalde beelden

van conflictoorzaken, aangewende
middelen en nagesteefde doelstellingen.
Soms zullen die belangen onverbloemd gepresenteerd worden, maar
soms ook verhuld, en dat laatste als
verondersteld wordt dat openlijke
berichtgeving schadelijk is voor de
eigen rol in het conflict, het eigen
imago, status en machtspositie. Voor
de regering van de Federale Republiek Joegoslavië was het ideale beeld
van de Kosovo-crisis uiteraard dat
van een onschuldig soeverein land dat
door een westerse overmacht op laffe
wijze uit de lucht wordt aangevallen
met als doelstelling het laatste stuk
reëel bestaand socialisme in Europa te
elimineren en Joegoslavië aan de
eigen invloedssfeer toe te voegen. De
zeer terechte, eigen politionele acties
tegen de provocerende, op afscheiding uit zijnde, Albanese terroristen
Worden door agressoren omgeformu'eerd tot grootschalige schending van
mensenrechten teneinde daarmee een
rechtvaardiging voor nietsontziende,
onwettige, terreurbombardementen te
verkrijgen.
Het ging in Servische ogen om een
misdaad tegen de vrede, om genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdaden.
The agression itself, representing
the crime against peace, is the fïrst
and the greatest crime. The crime of
genocide, crimes against humanity
and war crimes were also committed,

in een centraal geregeerd land als
Servië mogelijk dat optimale invloed
op de publieke opinie kan worden uitgeoefend.
Hierbij dienen nog twee kanttekeningen gemaakt te worden. Enerzijds
behoeft in een land waarin de staatsmedia praktisch uitsluitend functioneren, de publieke opinie geen al te
grote kopzorg voor de regering te
betekenen, maar anderzijds impliceert
de mogelijkheid via schotels en
antennes radio- en tv-uitzendingen
van buiten te ontvangen alsmede de
opkomst van internet, een toenemen-

uit elf weken bombardementen
tevoorschijn gekomen, de Serven in
Kosovo zijn blij daar te blijven nu de
Russen daar zijn om hen te beschermen, terwijl president Milosevic
doende is de natie te herbouwen.
De onafhankelijke media, zoals Bèta
en Studio B-televisie, gewaagden
indertijd van de oproep van de
Servisch orthodoxe kerk aan Milosevic om af te treden en gaven aandacht aan de uittocht van Servische
vluchtelingen uit Kosovo. Deze
nieuwsfeiten en bijvoorbeeld het

NRC Handelsblad 22 mei

Gevangenis geraakt

Clark wil
snelle inzet
grondtroepen
Door onze correspondent

WASHINGTON, 22 MEI. Generaal Wesley Clark, de bevelhebber van de NAVO, heeft er in Washington voor gepleit
om snel te beginnen met de legering van 45.000 tot 50.000
troepen aan de grenzen van Kosovo.

a

ldus een omschrijving in deel I van
et Joegoslavisch zwartboek inzake
de NAvo-campagne.
n

**een onafhankelijke media

Zoals in elk conflict geldt ook hier
dut het door de overheid gepresenteerde beeld in dienst staat van de
legitimatie van het eigen beleid en
de mobilisatie van het volk tegen de
vijand.
Wet tegenwerken en doen verdwijnen
v
an onafhankelijke media maken het

de onmogelijkheid het volk van informatie uit de buitenwereld af te snijden.
Overigens, in Servië geldt en gold
formeel vrijheid van drukpers. Ook
Belgrado kon niet permanent de onafhankelijke pers het zwijgen opleggen.
Na de bombardementen zien we al
spoedig de effecten van de selectieve
attentie en inattentie van gehuldigde
Kosovo-beelden in de pers weerspiegeld. Pro-regeringskranten en de
staatstelevisie laten slechts één conclusie toe: Joegoslavië is zegevierend
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applaus van de Albanese Kosovaren
voor de binnentrekkende NAVO-troepen werden door de staatsmedia niet
vermeld.
Een schone oorlog
Wat de media betreft, had en heeft het
Westen het moeilijker als het erom
zou gaan de pers naar de wens van
overheden te laten functioneren.
Politieke democratie
impliceert
immers ook een vrije pers, die onafhankelijk haar werk kan doen. In de
liberale theorie is de pers de waakM I L I T A I R E SPECTATOR
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hond van de democratie, maar ook hier
Parool 26 juni
bestaat een kloof tusFRANS PEETERS
sen theoretische werVALKENBURG - Ze hebben
boven Kosovo gepatrouilkelijkheid en wenleerd totdat de oorlog uitselijkheid enerzijds
brak, en vervolgens maakten
en de praktijk anderze hun zigzagvluchten langs
de kust van Joegoslavië. Hun
zijds. En zeker in oorprestaties zijn onopgemerkt
logsomstandigheden
gebleven, overschaduwd
idowd als £1
• ••
ze werden door de
blijkt ook in demovan de P-16's van dé
cratische landen de
lijke Luchtmacht
waarheid het eerste
slachtoffer te zijn.
De Tweede Golfoorlog heeft geleerd
hoezeer ook de westerse pers gemanithese. Het gaat hierbij om de door
puleerd, gecensureerd en in haar actiprofessor Mueller indertijd aangetoonde relatie tussen door de publieke
viteiten beperkt werd door politieke
en militaire overheden, en dit met als
opinie waargenomen verliezen enervoornaamste doelstelling het beeld
zijds en het draagvlak voor de
betreffende militaire operatie andervan een schone oorlog in de hoofden
zijds. Hoewel de duur van de operavan het westerse publiek te laten postvatten.
tie, de mate van succes, het al
dan niet overtuigend karakter van de
overheidsargumentatie, de nabijheid
van het conflict en de op het spel
Slachtofferhypothese
staande waarden van invloed zijn op
de geldigheid van de Mueller-hypoHet beeld van de schone oorlog was
these, is er geen reden aan te nemen
voor de NAVO een als zodanig ervaren
dat deze in de Nederlandse situatie
noodzakelijkheid, gezien de veronderstelde geldigheid van de zogeniet van belang zou zijn. Reeds jarenlang geven onderzoeksresultaten aan
naamde slachtoffer- of Mueller-hypo-

Orion hield de
onderzeeërs van
rat Serviërs in toom

Teleeraaf 26 juni

F1 6 helden terug in Nederland

•A.

• • •
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• :
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•

dat de Nederlandse publieke opinie
zeer geporteerd is voor vredesoperaties, zeker als deze door middel van
een verwijzing naar mensenrechten
en internationale rechtsorde gerechtvaardigd worden.
Maar in het hypothetische geval van
aanzienlijke verliezen blijkt steeds
dat een aanvankelijke grote meerderheid in een minderheid zal verkeren.
Het gaat hierbij dan wel om een vergelijking van door middel van fuikvragen verkregen resultaten, waarbij
het verlies aan mensenlevens steeds
dichter bij de respondenten wordt
gebracht.
Uitsluitend kijken naar de aanvaardbaarheid van verliezen geeft een
andere uitkomst en is ten onrechte
aanleiding om op grond daarvan de
geldigheid van de Mueller-hypothese
in Nederland te betwijfelen. Overigens, nog geheel afgezien van het al
dan niet feitelijk geldig zijn, dient
opgemerkt dat de militaire en politieke overheid kennelijk wel van de geldigheid van Muellers veronderstelling blijken uit te gaan. Het welzijn en
vooral het leven van de eigen soldaten
hebben eerste prioriteit. De onmogelijkheid voor de NAVO om aan het
begin van de NAVO-actie tegen
Joegoslavië ook maar het woord
'grondoorlog' in de mond te nemen, is
voldoende illustratief. De tegen het
einde van de bombardementen aangevoerde Apache-helikopters moesten
aan de grond blijven.
Risico's vermijden

Blijkbaar was de aanwezigheid en
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niet het inzetten van deze nuttige antitankwapens de uiterste concessie die
het Pentagon aan de bevelhebber ter
plekke kon doen. Steeds weer bleek
het belang van het vermijden van risico's, zoals eerder uit instructies van
de VN in Bosnië, die ook voor het
Nederlandse bataljon in Srebrenica
golden, en met name de primaire zorg
voor de veiligheid van eigen troepen
betroffen. Recentelijker kon de Volkskrant gewagen van 'het Nederlandse
Arbo-leger' dat een miljoenen kostende tijdelijke verhuizing moest entameren in Kosovo vanwege een wei-

betrokken NAVO-landen overtuigd was
van de noodzaak door middel van
een militaire actie een eind te maken
aan het lijden van de Kosovaarse
Albanezen. Maar naarmate de luchtacties geen tastbaar resultaat opleverden en zeker naarmate deze ook in
collateral damage resulteerde, werd
de noodzaak gevoeld het eigen gelijk
qua doelstelling en aangewend middel te benadrukken.
Het doel van de operatie leek te verschuiven van het redden van de
Kosovaarse vluchtelingen naar het
redden van de NAVO. Deze van begin

gens de Volkskrant van 21 augustus
1999 dat generaal Clark voor een
dilemma stond:
hij moest kiezen tussen beperkte
bombardementen over een langere
periode of hij moest Servië heviger
gaan bombarderen. Clark koos
voor het laatste, omdat Washington
en Londen bang waren dat het
voortduren van de bombardementen tot splijting in de NAVO zou leiden.
Naast het humanitaire doel en dat van

Trouw 3 april

Navo organiseert hulpoperatie
haast verwaarloosbaar asbestgevaar.
'Iemand die een pakje sigaretten per
dag rookt loopt een 5.000 maal zo
grote kans op kanker dan een soldaat
die een jaar lang in Prizren zou blijven', aldus de Volkskrant, in een
hoofdcommentaar.
Alhoewel ook hier geldt niet alleen de
feitelijke waarheid, maar vooral ook
de psychologische werkelijkheid, die
ontstond als gevolg van de grote
media- en vakbondsaandacht voor het
'blauwe asbest' dat in de alom in
Kosovo aanwezige klei een zeer minimaal bestanddeel is.
Verschuivende doelen

Het informatieve doel van de NAVO
w
as het beeld te verspreiden van een
s
chone oorlog, die gezien de grootschalige schending van de mensenr
echten in Kosovo niet te vermijden
w
as en door middel van luchtbombardementen gemakkelijk uit te voeren
leek.
"et feitelijk doel behoefde amper
Publicitaire ondersteuning: uit onder2
oek bleek immers hoezeer de grote
meerderheid van de volkeren van de

af aan impliciete maar in de loop van
de actie manifest geworden doelstelling, liet geen andere ruimte voor de
beeldvorming dan die van een uiteindelijk succesvolle actie, ondernomen
met volstrekt aanvaardbare middelen.
Overigens bleek na de actie dat het
verhevigen van de bombardementen
ook gezien kon worden als een indi-

de NAVO-geloofwaardigheid en NAVOeendrachtigheid, waren uiteraard de
politieke stabiliteit in dit deel van
Europa en het vermijden van grote
stromen vluchtelingen, die zich naar
elders zouden begeven, doelstellingen
die wel aanwezig waren, maar zich
minder leenden voor publieke presentatie.

Folkert Jensma

NAVO en EG: geloofwaardigheid nu belangrijker
dan Bosnië
catie voor het nastreven van een fundamenteler doelstelling dan een
geloofwaardigheid van de NAVO: te
weten, het tegengaan van een mogelijke splijting van de verdragsorganisatie.

Kok verwoordde het gangbare en
algemeen geaccepteerde beeld van de
NAVO-actie met de woorden:
We moeten de menselijkheid laten
zegevieren boven onmenselijkheid
en onderdrukking.

Eendracht

Welingelichte bronnen zeggen volJRG 169
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Blair tipte publiekelijk een van de
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doelstellingen uit het politiek schemergebied aan met de erkenning dat
Europa een strategisch belang heeft
bij rust en stabiliteit in de zuidoosthoek van het continent, maar dat het
beginsel van 'nooit meer dictatuur in
Europa' in belangrijke mate de leidraad vormt voor het NAVO-beleid op
de Balkan.
Machtsverhoudingen

De secretaris-generaal van de NAVO
noemde overigens naast de humanitaire doelstelling expliciet dat het
NAVO-optreden ook nodig was om 'te
voorkomen dat instabiliteit zich in de
regio verbreidt'. Maar in de pers en in
de hoofden van het publiek bleef echter als rechtvaardiging van de actie
bijna uitsluitend het leed van de
'Kosovaren' functioneren. Dat de
luchtactie niet meer een drukmiddel
was om Milosevic tot het ondertekenen van Rambouillet te bewegen,
werd echter ook de pers duidelijk. Het
gaat, aldus het NRC Handelsblad van
26 april 1999, nu om 'de toekomstige
machtsverhoudingen in Europa en
zijn periferie'.
Objectieve pers?
Werden de politieke en militaire doelstelling(en) van de NAVO onverkort en
zonder al te veel kritische kanttekeningen aan de betreffende NAVO-burgers doorgegeven?
Beperken we ons tot de Nederlandse
pers, dan dient opgemerkt dat De
Nederlandse Pers niet bestaat. In
zekere zin kan er wellicht van een
nationale pers gesproken worden, in
zoverre er ten aanzien van bepaalde
onderwerpen een gemeenschappelijke opvatting geldt. Maar dat neemt
niet weg dat er een veelheid aan
media bestaat, zich bedienend van
diverse middelen om nieuws en commentaar bij de consument te brengen.
De mogelijkheden van de gebruikte
middelen, de doelgroep, de al dan niet
expliciete uitgangspunten van de
hoofdredactie zijn mede-bepalers van
keus en verpakking van de media-output. Daarbij komen de persoonlijke
opvattingen, oordelen en vooroordelen van de journalist, die de waarge328
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Mariniers breken
grens Albanië open
Douane opzij
gezet voor
hulptransport
door Johan van den Dongen
DURRËS, zaterdag
Nederlandse
mariniers
hebben gisteren zonder pardon de Albanese grens opengebroken om een hulpgoederen t rensport het land in te
krijgen. Albanese
douaniers wilden
het transport tegenhouden, maar
werden als kleine
kinderen in de
hoek gezet.
Het leger greep in om-

afwikkelen
Bovendlen Haagden
truckers dat ze werden
getreiterd en afgeperst
door de douaniers
Op het stinkende, annoedige en bomvolle douaneterrein
van Durres staan vrachtwagenehauffeurs uit heel Europa
vast Ze hebben voor tonnen
aan goederen in hun trucks.
Niet alleen kleding, dekens en
tenten, maar ook bederfelijke
waar als voedsel en medici]
Woedende chauffeurs proberen op het kleine douanekantoor al dagen om aan de
juiste invoerpapieren te komen. Sommigen hebben albederfelrjke goederen weggegooid of verbrand.
Het Nederlandse leger, dat
grote haast heeft met het houwen van tentenkampen, zette
de zaak gisteren op scherp.r

N„ ncn minuten geschreeuw over een weer, verscheen het hoofd van de politic uit Durres. De militairen
w«ren onvermurwbaar: de
truck moest mee.
_We djn rdet uit op een scène" , zei een Nederlandse officier .„Als het niet lukt, dan blazen we deze actie af . We hebben de spullen al twee dagen,
manschappen te
er staan
wachten , dus gaan we aan het
werk " , klonk hij resoluut.
Opl°**in9
Na opnieuw flink oponthoud en gekrakeel over papieren, was er eindelijk een oplossing. Noodza1"
werden a'
mocht
loos
/'
KoSOVO-OOflog gebezigd WCTO,
.
•«
,
, T*-

militairen
aeten een w?'
i s bima vanzelfsprekend. Minstens
stige Turkse chauf»
eenü-uckuit ROT
v jjf oorzaken zijn in dit verband te
noemen:
l ) de associatie van Servië met het
communisme en, hoewel ten
onrechte, met de toenmalige USSR;
nomen dan wel aangeboden werke2) het feit dat Servië met de oorlogslijkheid filteren, evalueren en selectehandelingen begon (hetgeen niet
ren.
wil zeggen dat Servische agressiviteit de primaire oorzaak van de
Le journal, c'est un monsieur werd
oorlog was);
vroeger op de journalistenschool
3) de associatie van het Westen met
geleerd. Thans dient daaraan toegehet weerloze slachtoffer, de mosvoegd et une madame. Maar in elk
lims;
geval: de pers is ook een mens, een
4) projectie van een schuldgevoel: het
individu, een persoon, met al zijn aanWesten heeft de oorlog niet kunnen
geboren en aangeleerde hebbelijkhevoorkomen en wat het regelde,
den en onhebbelijkheden, met zijn
regelde het verkeerd; en
kennis en zijn emoties. Volstrekte
5) de kwaliteit van de pr-bureaus in
onpartijdigheid en neutraliteit in condienst van de Bosnische regering
flicten is niet mogelijk en al helemaal
en de afwezigheid van dergelijke
niet als het eigen land partij in het
instituties aan Servische zijde.
conflict is.
Ten aanzien van Servië en de Serven
gold en geldt dat zij al sinds de oorlog
in Bosnië in de westerse media een
negatieve pers hebben. Zelfs in zulke
mate dat ook hier van een welhaast
autistisch vijandbeeld gesproken kan
worden. Ernstige misdaden tegen de
menselijkheid werden en worden per
definitie op het conto van de Serven
geschreven. Dat een vijandbeeld van
de Serven ten tijde van de oorlog in
Bosnië, maar nadien ook in de
JRG 169
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Afhankelijkheid

Hoewel in mindere mate dan tijdens
de Golfoorlog het geval was, bleek
ook met betrekking tot Kosovo een
grote mate van afhankelijkheid van
overheidsbronnen. De woordvoerders
van NAVO en het Pentagon enerzijds
en de journalistieke beperkingen en
censuur van de Servische overheid als
het gaat om waarneming ter plekke
anderzijds, creëerden de onmogelijkheid tot enigszins objectieve weerga-

ve van feiten en gebeurtenissen.
Alhoewel in sommige gevallen CNN
en BBC eerder dan de NAVO-planners
zelf op de hoogte waren van nieuwe
ontwikkelingen, aldus een hoge
NAVO-functionaris.
We baseren ons heel vaak op CNN.
Zij hebben de mensen ter plekke.
Natuurlijk willen we vermijden dat
wij het nieuws via hen horen, maar
soms zijn ze gewoon eerder.
Maar dit neemt niet weg dat over het
algemeen geen keiharde feiten vanuit
Kosovo beschikbaar waren. Bij verondersteld gebrek aan beter was er
dan ook weinig reden als journalist
weg te blijven van per definitie subjectieve bronnen, of het nu de NAVO
en het Pentagon betrof of de Servische overheid.
Ten onrechte werd dan ook kritiek
geleverd op schaarse verslaggevers in
Servië, zoals Gerri Eickhof, die het
lot van Peter Arnett leek te moeten
ondergaan, de verslaggever van CNN
in Bagdad tijdens de Golfoorlog, die
zelfs van verraad werd beschuldigd,
terwijl hij naar zijn en veler opvatting
slechts zijn journalistieke plicht onder
moeilijke omstandigheden vervulde.

in een tijd waarin militaire verdragsorganisaties alles in het werk stellen
om de eigen manschappen zo mogelijk buiten het bereik van vijandelijke
kogels te houden. De pers had zich
buiten de gevarenzone van begin af
aan kritischer kunnen opstellen om
althans iets van manifeste objectiviteit hoog te houden.
Of het luiheid, gemakzucht of gebrek
aan kennis is: een aantal mogelijke
onderwerpen bleef onbesproken dan
wel onderbelicht. Zo vermeldden de
ministers van Buitenlandse Zaken en
Defensie in een brief aan de Tweede
Kamer dat de uitvoering van een
eventuele operatie tegen Servië 'in
overeenstemming was met het toetsingskader voor de uitzending van
Nederlandse militairen buiten het
NAVO-verdragsgebied'. Of zulks
inderdaad in overeenstemming met
het toetsingskader was en welke interpretaties daarbij aan de gestelde aandachtspunten gegeven waren, werd
door de pers niet nagegaan. Ook ontbrak indertijd een eigen objectieve
analyse van het Rambouillet'akkoord'. op grond waarvan de voorspelling gemaakt had kunnen worden
dat dit akkoord nimmer door
Milosevic aanvaard zou kunnen worden.

Onbesproken onderwerpen

Dat journalisten, misschien in mindere mate dan vroeger, geneigd zijn hun
'even te riskeren bij de uitoefening
v
an het vak, is niet zo verwonderlijk

'Hoogmoed van de media'

De opstelling van de regering inzake
de bombardementen en in feite de
Kosovo-oorlog als zodanig ontmoette

eveneens aanvankelijk weinig kritiek.
Pas toen de pers onenigheid binnen
het kabinet vermoedde en de afwachtende secundaire houding van het
kabinet in vergelijking met de regeringen van andere deelnemende
NAVO-lidstaten opviel, was van enige
pers-activiteit in dezen sprake.
Meer kritische stof veroorzaakten in
Nederland de bombardementen op
het Servische tv-station en zendmasten. Hier werd het journalistieke vak
zelf geraakt. Enerzijds kon aan het
militaire nut van de bombardementen
getwijfeld worden, maar anderzijds
ook geloof gehecht. Alhoewel vergelijkingen met Radio-Télevision Mille
Collines ten tijde van de genocide in
Rwanda te ver gingen. Het argument
dat hiermee het verzenden van berichten van westerse verslaggevers ter
plaatse onmogelijk werd, werd niet
door iedereen als geldig argument
tegen het bombarderen onderschreven.
In dat verband gewaagde professor
Beunders van 'de hoogmoed van de
media'. Hoezeer men zich van de
militaire overheid afhankelijk wist als
het ging om verslaggeving ter plaatse
bleek uit de standpunten van zowel
het Nederlands Genootschap van
Hoofdredacteuren als dat van de journalistenbond (NVJ), die beiden pleitten voor meer medewerking van de
voorlichters van Defensie en militai-

Nederlandse F-16's bombarderen vrij van nevenschade
g fc ij HUN miUunvalkii op Het nieuws over de Na vo-bombaidementen op
B i* Joegoslavische
(looien
• * hebben Nederlandse
Joegoslavië wordt beheerst door de misser*, zoals
1-16's lol nu toe geen icliadc.ian
de omgeving ('collalcr.il dmna- de bom op de Chinese ambassade In Belgrado.
K < ' ) aangericht Ze worden op Hoge Nederlandse militairen verzekeren dat 'onze'
verzoek van <te Navo ilccdi vaker ingezet om ie bombarderen. piloten dergelijke fouten nog niet hebben
"Allo i , i i , > „ , u i . ' i i , i u Nederlandse
vliegtuigen tot up dit moment gemaakt De Navo-leldlng weet dat te waarderen.
hebben ondernomen, dm geslaagd."
Dat .cei gencraa I-majoor 1) ttcrl'jn. commandant van de Taco*che Luchtstrijdkrachten, gittc«11 in Den HUM BrtUjn liet zien
lloe F 16 s met Usergt-kide bommen aanvallen ten brug, een
niintilieopiUgplaati en een
vliegveld waren de doelen.
Het wns voor het eerst In mcei'
«M n /e» weken oorlog dat video°P»amen die lijdcns de aanval
"wi een cimeia in de nciis van
<*• toestellen worden gemaakt
a.in de pers werden getoond
Sedert twee weken zijn twee
"•(BfUIBdH M6's uitgerust met
"•n Anieukaiins laserdoelaan

FRANS PEETEKS
wijssysteem Bind deze week vol
gen nog drie De systemen zijn in
verband mei de oorlog versneld
iiiingcschait. /<• kotten circa vier
miljoen gulden per stuk. Volgendjaar zouden er tien worden
gekocht, ina.it volgen* Berlijn
oveiwccgt de luditmatnt. gezien de huidige ervaringen, de
aanschaf van nog meer systemen.
Her zim 'podt'. die ondei de
toestellen worden gemonteeul
en van vijftien kilometer afstand
doelen kunnen Identificeren en
'aansluiten' De lasotstra.il blijft

op het doel gericht, ongeacht de
bewegingen dk het vliegtuig
maakt Vervolgens worden de h
sergeleide bommen afgeworpen,
de zware van 900 kilo of de lichtere van 225 kilo. naargelang net
doel De kop in de bom 'ztet' het
aangewaaide doel en een compnler In die kop Huurt de bom.
voorzien van Muurvlakken.
Al eerder in deze oorlog heb
ben Nederlandse lM6's lasergeleide bommen afgeworpen.
maar locn moesten Amerikaanse
A-10's de doelen aanwijzen. Het
betekende een (focomplicomlc

operatie, omdat de Amerikaanse
toestellen v . i i i i u t Aviaito in
Noord-ltaliè opereren en de Nederlanders vanuit Amendola,
duizend kilometer naar het EIÜden. Wie zelf over de aanwijiiyttemen beschikt, gaal dus veel efficiënter te werk
De F-16 die over een doelaanwijssysteem beschikt, ii In slaat
niet alleen voor zijn eigen bom
men het doel aan te wijzen maar
ook voor die van zes andere
vliegtuigen. In een missie kunnen met een systeem duc meerdere doelen worden aangevallen.
De aanwijzers zijn dan ook dag
en nacht in gebruik
Behalve de laterbommcn heeft
de luchtmacht met de Maverickraket nog «en tweede prenslewapcn. De raket heeft een Infraroodcamera en een computeri i i t beeld van het doel wordt
door de computer steeds vergeleken met hetgeen de cameia
waarneemt. Met een laieraanwij
zer kan ook een beeld in de Maveiick worden geprogrammeerd
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Vooral het identificeren van het
doel it een gecompliceerde zaak.
die wel een halfuur tijd in beslag
neemt, zei Berlijn. "De vlieger
hoort zlrh af te vragen of het wel
de goede brtig is, Dier in de buurt
niet meer bruggen zijn. Ook de
aanvliegroute naar het doel ii
vooraf bepaald om schade aan de.
omgeving zoveel mogelijk te beperken Wordt het doel aangestraald. dan dient het nogmaals
te worden vergeleken met de gegevens dieje 'van huis hebt meegekregen "
uil di' aanval op de brug. ten
zuidoosten van Belgrado werden twee bommen gebruikt. Bén
brugdecl stortte compleet in de
rivier, een ander viel van een pijter en bleef schuin slaan
Bij de aanval op de inuniticbunkci volgden na de intlag vrij
wel onmiddellijk verdere ontploffingen, kh.n hhjkwhjk van de
opgeslagen munitie. Enorme
rookwolken stegen op.
Bij het vliegveld in West Joegoslavië wi 1 , 1 een kruispunt van
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banen met een laterbom bestookt. Dat is ook gebeurd bij de
Nederlandse aanval, twee weken
geleden, op het vliegveld van
Podgocka in Montenegro, zei
lk-i li|ii live» later zijn daar maar
liefst achttien Joegoslavische Super Galeb bommenwerpers en
helikopters op de grond vernietigd. Dat gebeurde met clusterbommen
DM ï,ijn vrtjc-valbommen.
Maar door de combinatie van
computers en navigatiesystemen
kunnen ze vi ij gericht naar hun
doel worden gestuurd, "Het rijn
gebiedtbomtnen die een wij
groot gebied bestrijken." zei Oerlijn. In feite bestaan cc uit meer
dan tweehonderd kleinere bom
men dk over tientallen meters
worden verprckl.
Ze zijn bestemd voor gebieden
die niet gevoelig zijn voor schade
aan de omgeving. Dat was het
geval in de zone van het vliegveld van Podgorica, waar de achttien vliegtuigen werden vernield.
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ren in Macedonië aan vertegenwoordigers van Nederlandse media. Eén
conclusie kan in elk geval getrokken
worden: ook uit de Kosovo-berichtgeving en -commentaren blijkt dat
totale onafhankelijkheid van de
media een illusie is.
Het subjectieve karakter van de
berichtgeving uit Belgrado was een
vaststaand feit, maar ook ten aanzien
van de NAVO werd als gevolg van een
reeks van incidenten de relatieve
objectiviteit van haar informatie
steeds meer in twijfel getrokken.

Toenemende kritiek
Het maar moeizaam en dan nog
gedeeltelijk toegeven van gemaakte
fouten leidde tot toenemende kritiek
en op den duur tot twijfel aan de
goede afloop van de operatie.
Onenigheid tussen het politieke en het
militaire deel van de NAVO aangaande
onvoldoende geverifieerde berichtgeving, zoals over de veronderstelde
dood van Albanese leiders en het verschuiven van puur militaire doelen
naar de Servische infrastructuur,
waren aanleiding tot meer kritische
berichtgeving en commentaren.
Op l mei luidde een commentaar in
NRC Handelsblad:
Nu bruggen, fabrieken, olieraffinaderijen, overheidsgebouwen en
televisiestations in puin liggen,
blijkt in ieder geval het Joegoslavisch volk zelf met Solana van
mening te verschillen. Ook objectief
gezien is na de vergaande verwoesting van de leefomgeving van de
Joegoslaven Solana's stelling niet
langer vol te houden. De NAVO voert
oorlog volgens iedere militaire
definitie van dat begrip.
Kritiek op NAVO-voorlichting

Kritiek op de NAVO-voorlichting
kwam op drie manieren tot uitdrukking. Ten eerste werd in de media
steeds meer aandacht besteed aan de
missers, afzwaaiers en in elk geval
het aantal burgerslachtoffers als
330
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Histogram 1: Sovjet Unie (1980)
score = l/l steekproef

Agressief
Inlelligem
Onbetrouwbaar
Vredelievend
Machtswellustig

Polilieke leiders

Inwoners

26
33
52
3
66

7
12
9
35
5

© Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, 1980

gevolg van de bombardementen.
Daarnaast werd bericht over kritiek
binnen de NAVO op de eigen berichtgeving, zoals door de negentien
NAVO-ambassadeurs in het geval van
het bombardement van een spoorbrug
en een vluchtelingenkonvooi.
Ook kritiek op de Kosovo-verslaggeving als te veel pro-Milosevic, althans
te weinig pro-NAVo, werd geuit. Zo
werd aandacht besteed aan de uitspraken en latere functie van Alastair
Cambell, de mediagoeroe en spindoctor van de Britse premier Tony
Blair. De media, volgens Campbell,
legden veel te veel nadruk op de blunders van de NAVO.
Het bevechten van de Servische
leugenmachine was een van de
moeilijkste taken waar we mee te
maken kregen. We werden daarbij
JRG 169
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niet geholpen door het feit dat de
media in onze landen het z^er
nieuwswaardig vonden als Tanjug,
Milosevic' persbureau, claimde dat
we kinderen of bejaardentehuizen
bombardeerden.
Campbell reisde in april af naar het
NAVO-hoofdkwartier om daar de persvoorlichting te versterken.
De Nederlandse pers
De Nederlandse pers was, en dat kon
niet anders, partijdig, maar wel niet
oog voor kritiek op NAVO en regeringDe belangrijkste, al dan niet bewust
uitgeoefende, Kosovo-functie van de
pers betrof het legitimeren van de
NAVO-acties met verwijzing naar het
goede van de NAVO en het slechte van
Milosevic. Door haar publicaties
bereidde zij de bevolking eerst voor
op de te ondernemen actie en hielp
vervolgens de positieve houding ten

aanzien van die acties in stand te houden. Het was een functie die moeiteloos vervuld kon worden, gezien het
al voor het begin van Allied Force
aanwezige vijandbeeld van Servië en
Milosevic.
Alhoewel, de wijzigingen en accentverschuiving in doelstellingen van de
NAVO-actie werden ook door de pers
gesignaleerd. Veel minder dan in de
Golfoorlog het geval was, kon aan
westerse zijde van manipulatie van de
pers gesproken worden. Desalniettemin is de stelling toch plausibel dat
de westerse pers, en in dit geval de
Nederlandse, meer dan noodzakelijk
een partijdige pers was. Zij was, wellicht grotendeels onbewust, mede een
slachtoffer van diverse propagandatechnieken.

Milosevic niet te wijzigen. Het gaat
hierbij om een kenmerk van autistische beeldvorming, waarbij realiteitstoetsing niet gewenst is en in feite ook
onmogelijk is. De opvattingen over
Servische burgers en 'de Kosovaren'
werden door een minderheid als vaststaand aangenomen.
De hoge mate waarin Milosevic als
meest verantwoordelijke voor de crisis werd aangewezen, kan gezien
worden als een indicatie voor de vergaande personalisering van het conflictproces, waardoor het zicht op de
totale oorzakelijkheid van dat proces

EIElGi ONUNE NETWORK

Servische burgers in Joegoslavië werden veel minder negatief beoordeeld:
49 procent van de Nederlanders achtte hen werklustig. Met 26 procent
scoorden zij echter minder dan hun
leider als het om intelligentie gaat,
maar ook beduidend minder als het
gaat om onbetrouwbaarheid ( 26 procent). Zij haalden 29 procent wat hun
vredelievendheid betreft, alhoewel
ook hun veronderstelde machtswellust (31 procent) en agressiviteit (44
procent) genoemd moeten worden.
Vergeleken met onderzoeksresultaten
in de Koude Oorlog bleek dat de
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Publieke opinie
Het beeld in de publieke opinie dat,
wat Nederland betreft, steeds positief
was en bleef ten aanzien van de bombardementen, was uiteraard in
belangrijke mate aan die media te
danken. Voor een overzicht van de
Publieke opinie inzake Kosovo verwijs ik naar artikelen van Philip
Everts en naar het onderzoek van de
Stichting Maatschappij en Krijgsmacht.
Ten aanzien van de publieke opinie
°ver Kosovo wordt hier volstaan met
een onderzoek van het svv, in samenWerking met SBSÓ, de Stichting
Studiefonds Medische Polemologie
en het Bureau Lagendijk. Centraal in
dit onderzoek stond de vraag naar de
a;
Jrd en inhoud van het (vijand-)beeld
dat de Nederlandse burger ten tijde
v
an de bombardementen er met
betrekking tot Servië, de Servische
burgers, hun leider en 'de Kosovaren'
°P nahield.
^'t het onderzoek bleek dat
Nederlanders een extreem vijandbeeld van Milosevic hanteerden; een
v
'jandbeeld dat autistische trekken
v
ertoonde. Zo gaf bijvoorbeeld een
Meerderheid van de respondenten (59
Procent) te kennen ook op basis van
n
'euwe informatie het beeld van
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iNato argued that, as key
tements in Yugoslavia's
jnfrastructure, bridges were
jlegitimate military targets,
ind many have been hit,
jincluding this one across the
River Danube m Novi Sad.

REFUGEE EXODUS
VICTIMS OF WAR
NATO FIREPOWER

onmogelijk wordt. Milosevic werd uit
zeven mogelijkheden door 73 procent
van de respondenten gekozen als
meest verantwoordelijke voor de crisis. De keuze bestond verder uit het
U<;K, de Verenigde Staten, de internationale gemeenschap, Servië en de
Albanese Kosovaren. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat Nederlanders
onderscheid maakten tussen het
Servisch volk en zijn leider Slobodan
Milosevic.
Milosevic als 'machtswellusteling'

Milosevic scoorde hoog als het om
eigenschappen als machtswellustig
( 91 procent), onbetrouwbaar (83 procent) en agressief (79 procent). Zijn
vredelievendheid werd slechts door
1,5 procent van de ondervraagden
verondersteld. Wel wordt hem intelligentie niet ontzegd (52 procent). De
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Nederlanders Milosevic nog negatiever beoordeelden dan indertijd de leiders van de Sovjet-Unie. Hetzelfde
gold voor de burgers: de burgers van
de Sovjet-Unie werden op het hoogtepunt van de Koude Oorlog veel minder negatief beoordeeld dan hun leiders, zij het dat zij wel nogal dom
werden gevonden.
Povere kennis van zaken

De (Albanese) Kosovaren kwamen er,
zoals te verwachten was, goed vanaf.
Zij scoorden in alle opzichten relatief
positief. Hun vredelievendheid en
werklust behaalden respectievelijk 54
en 47 procent, terwijl slechts 17 procent hen agressiviteit toedichtte. De
dreiging die van het Kosovo-conflict
uitging, werd door de publieke opinie
nogal uitvergroot. Veel Nederlanders
(30 procent) achtten de situatie in
MILITAIRE SPECTATOR
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De president van Joegoslavië werd
door 27 procent van zijn juiste functie
voorzien, maar door 41 procent als
'president van Servië' betiteld en door
12 en 7 procent respectievelijk als
premier van Servië en Joegoslavië.
Een extreem vijandbeeld

Histogram 2: Joegoslavië (mei 1999)
score = 1/1 steekproef

Milosevic
Agressief
Intelligent
Onbetrouwbaar
Vredelievend
Machlswellustig

Servische burgers

79
52
83
1,5
91

44
26
26
28
31

Kosovarcn

17
27
12
54
16

) Studiecentrum voor Vredesvraagstukken/ SBS6. SSMP/ Bureau lagendijk, l

Servië bedreigend voor de veiligheid
in de wereld, daarna kwam de veiligheid in Europa (27 procent) en dan
pas volgen de veiligheid op de Balkan
en in Servië zelf.
Een aanwijzing voor de feitelijke
betrokkenheid van respondenten bij
een bepaald onderwerp is de (encyclopedische) kennis ter zake, de emotionele en rationele betrokkenheid,
alsmede de mate waarin men het
betreffend onderwerp van belang acht
voor zichzelf of de groep, het volk,
het land, et cetera. Het onderzoek
beperkte zich tot de mate van kennis.
Uit het antwoord op de kennisvragen
kon overigens geen al te grote betrokkenheid worden afgeleid. Dit wil niet
zeggen dat de Nederlanders niet zeer
betrokken waren (en zijn) bij Kosovo,
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alleen de variabel 'kennis' geeft hiertoe onvoldoende aanleiding. Van een
grote emotionele betrokkenheid was
zeker sprake, zoals bleek uit het ongeduld aangaande te ondernemen humanitaire acties op het gebied van kleding en voedsel.
Maar de kennis van Kosovo-zaken
was pover. Een hoog percentage, te
weten 46 procent, meende dat Macedonië en 43 procent dat Slovenië tot
de Joegoslavische Federatie gerekend
moeten worden, terwijl 28 procent de
wens van Milosevic al vervulde aangaande de situering van de Republiek
Srpska binnen de Federatie.
Ook met de kennis over de functie
van Milosevic, over wie men een zo
onveranderlijk negatief standpunt
innam, was het niet al te best gesteld.
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Het extreme vijandbeeld van Milosevic is deels te verklaren uit het feit
dat Nederland partij in de oorlog is,
de partijdige voorlichting in de
media, het reeds aanwezige negatieve
beeld van Servië en de gecompliceerdheid van de crisis, waardoor een
zwart-wittekening een welkome
behapbare explicatie biedt. De eenmaal in gang gezette bombardementen en het toenemend aantal burgerslachtoffers vereiste ook een legitimatie met een extreem vijandbeeld.
Overigens, niet alleen de publieke
opinie in Nederland, ook voor de
internationale gemeenschap en in elk
geval voor de politieke besluitvormers kan gelden dat zij zich in niet
onbelangrijke mate van een relatief
eenvoudig, maar extreem vijandbeeld
bediend hebben. De stelling lijkt aannemelijk dat de NAVo-politici de
gevangenen waren van hun werkelijkheid en dat die werkelijkheid een
extreem vijandbeeld van met name
Milosevic betrof, gecombineerd met
een tot enige zelfoverschatting leidend zelfbeeld. Als gevolg hiervan
leek het onmogelijk zich voldoende in
de tegenstander te verplaatsen, op
grond waarvan - overigens zowel de
NAVO als de Joegoslavische regering inschattingsfouten gemaakt hebben
met betrekking tot elkanders intentie,
wilskracht en de effectiviteit van
ingezette middelen.
De kennelijke wederzijdse onmogelijkheid in de huid van de ander te
kruipen is zeker een van de verklaringen voor diverse fouten en misrekeningen die actie en reactie van de conflictpartijen gekenmerkt hebben.
Propagcmdatechnieken

Als propaganda het doelbewust beïnvloeden is van de wil van anderen
door middel van manipulatieve corn-

OickJHere
PRÜSPECTSFOBPtACE
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Wily Milosevic makes the most of the
worst

een taak en in elk geval een functie
van de pers in bij de oorlog betrokken
landen. Partijdigheid is daarbij onvermijdelijk.
Zo bleek tijdens de Golfoorlog een
geallieerd wij-gevoelen zich van militairen en journalisten meester te hebben gemaakt. Walter Cronkite rapporteerde aan de CBS-kijker:

'He's always creating a bigger crisis to
cover up a smaller crisis'

We schakelen een van hun Scudraketten uit.

(CNN) -- After 72 days of NATO bombmg lett the
Yugoslavian infraslructure in smoldering ruins, many
thought Ihe Yugoslav Serbs would rise up and run Yugoslav
President Slobodan Milosevic out of office -- and out of the
country — lor good.

In een gesprek met journalisten merkte Jamie Shea op:

And, indeed, some tried to do just that. Thousands l'illed the
streets of Belgrade in the sunimer and (all of 1999,
demonstrating against what Alliance lor Change leader
Zoran Djrndjic called "the last dictatorship in Europe."
Ujindjic added, "We will crush it."

We hebben samen enkele moeilijke,
intense weken achter de rug. Ik
denk dat we iets heel belangrijks
hebben verricht...
HP De Tijd, zonder al te veel historisch besef, schreef:

municatie, dan is het propagandaaspect van de berichtgeving over de
Kosovo-actie redelijk nauwkeurig in
te delen volgens het schema van
Hugh Rank. Rank gaat uit van een
viertal veronderstellingen, te weten:
als mensen een 'goed' hebben, wensen zij dat te behouden (protection);
als mensen een 'kwaad' hebben, dan
willen zij daarvan af (relief); als mensen 'geen goed' hebben, dan wensen
zij dat te verwerven (acquisition)', als
mensen 'geen kwaad' hebben, dan
wensen zij dat te vermijden (prevention). Op grond van deze vier veronderstellingen is manipulatie in te
delen naar het:
* intensiveren van het eigen 'goed';
* minimaliseren van het eigen 'kwaad';
* intensiveren van andermans 'kwaad';
* minimaliseren van andermans 'goed'.
Hierbij zijn verschillende technieken
mogelijk. Intensiveren kan door middel van herhaling, associatie en diverse stijlfiguren, terwijl het minimaliseren onder meer door middel van weglating van relevante gegevens, het
benadrukken van details en het schepPen van verwarring tot stand kan
komen. Natuurlijk zullen conflictPartijen veelal ontkennen dat zij pro-

paganda bedrijven, hetgeen gemakkelijk kan door propaganda op een
ongebruikelijke manier te definiëren,
zoals Jamie Shea, de NAVO-woordvoerder, deed. In antwoord op een
vraag gaf hij toe wel retoriek te bezigen, maar geen propaganda te bedrijven:

Zelden werden journalisten zo
onverbloemd partij gemaakt in het
welslagen van een militaire operatie.

Doorgeschoten retorica is niet hetzelfde als propaganda. Propaganda
is een leugen als waarheid presenteren. Dat heb ik nog nooit gedaan.
Hiermee onbewust een voorbeeld
gevend van de propaganda-praktijk
van herdefiniëren en etikettering. In
het kader van propaganda kan en
wordt ook desinformatie gegeven.
Informatie en desinformatie hebben
een tweevoudige betekenis, aldus NRC
Handelsblad. Het gaat om:
een tweevoudige betekenis in politieke en militaire zin: het zijn middelen om de vijand in de luren te
leggen en tegelijkertijd de eigen
bevolking voor de 'goede zaak' te
winnen.
Het uitleggen en als 'goed' benadrukken van de redenen om tot gewelddadig gedrag over te gaan, is dan ook
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Milosevic "is not a man whu
is out of touch with reality ...
hè is a very shrewd politica!
calculator, not buraened by
princlple," says psychtatnst
Gerald Post, former political
aiialyst for the CIA
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Intensiveren
van het eigen 'goed'
Een van de technieken om het eigen
'goed' en het 'kwaad' van de tegenstander te intensiveren is het herhaaldelijk associëren van eigen gedrag
aan algemeen aanvaarde waarden en
dat van de tegenstander aan on-waarden. Het betreft een praktijk die niet
per se uit de presentatie van onwaarheid behoeft te bestaan, maar wel uit
het overdrijven van de positieve
aspecten van het eigen handelen en de
negatieve aspecten van het gedrag
van de vijand, waarbij noodzakelijkerwijze tevens van een min of meer
vergaande vorm van simplificatie
sprake is. Simplificatie te verstaan als
een eenzijdige presentatie van een
ook nog uit zijn context gelicht onderwerp. Dat 71 procent van de
Nederlanders, begin april, de schending van de mensenrechten de
belangrijkste reden noemt om tot
actie tegen Joegoslavië over te gaan,
is een vrucht van de verspreiding van
deze rechtvaardiging via de media.
Maar ook dient opgemerkt dat een
verwijzing van het Nederlandse
publiek naar de schending van mensenrechten altijd in goede aarde valt,
gezien de zeer hoge waarde die het
volk aan dit ideaal hecht. De nadruk
op de humanitaire rechtvaardiging
impliceerde een geheel of ten dele
negeren van andere formele of officieuze doelstellingen van de NAVO-operatie. Voorts werd de eigen Nederlandse bijdrage meer in het bijzonder
met diverse hoge waarden in verband
gebracht, zoals hulpvaardigheid, efficiëntie, voorbeeldigheid, heldhaftigheid en plichtsgetrouwheid.
Ook het in één bericht vermelden van
zeer negatieve toekomstverwachtingen en Nederlandse bijdrage ter
oplossing van een overigens geheel
ander aspect van de betreffende problematiek is een vorm van accentuering van het eigen goed, afgezet
tegen een groot kwaad.
Eenzijdige overdrijving

Naarmate een regering zeggenschap
over de pers heeft, kan ongehinderd
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door andere berichten de eigen voortreffelijkheid eenzijdig benadrukt
worden.
Toen Milosevic in 1989 president
van Servië werd, zorgde hij er in de
eerste plaats voor dat de belangrijkste media onder zijn controle
kwamen en alles wat niet Servisch
was, werd consequent als minderwaardig en bedreigend afgeschilderd,
aldus een conclusie, die al ver voor de
Kosovo-crisis getrokken kon worden.

Het betreft een voorbeeld van zowel
onwaarheid presenteren als simplificatie en eenzijdige overdrijving.

Minimaliseren
van het eigen 'kwaad'
Het benadrukken van het eigen al dan
niet bestaande 'goed' gaat veelal
gepaard met een negatie en, als het
niet anders kan, een vergaande minimalisering van het eigen 'kwaad'. Zo
zwegen de Servische staatsmedia
over de tienduizenden Kosovo ont-

'Slobo! Slobo!'
[Keyword y|

l

.;

Milosevic and his wife are reportedly devoted to each other and have two children -daughter Marija, who has run a radio and television station, and son, Marko, a disco
owner and auto-racing cnthusiast.
Markovic was instrumcntal in helping Milosevic ousl his mentor, Ivan Stambolic, from
leadership of the League of Communists of Yugoslavia. Stambolic had heen Milosevic's
friend for 25 years, and pulled Milosevic along with him as hè climbetl the organizational
ladder.
In April 1987, Stambolic sent Milosevic to
pacify restive Serbs in Kosovo. The Serbians
wanted curbs put on the autonomy enjoyed by
the province, which was domrnated by elhnic
Albanians.
Milosevic broke away from a meeting with
ethnic Albanians to mingle with angry
Serbians in a suburb of Pnstina. The Serbs
protested they were being pushed back by
police with batons, and Milosevic told Ihem,
"No one will dare to beat you again."
"Slobo! Slobo!" the crowd chantcd.

Ondanks de kennelijk gevoelde noodzaak tot het toelaten van een enkele
representant van de onafhankelijke
pers, golden en gelden als belangrijkste informatiebronnen voor de
Servische bevolking de staatstelevisie
en
pro-regeringskranten. Deze
berichtten over de afloop van de
NAVO-acties:
dat Joegoslavië zegevierend uit de
bombardementscampagne van de
NAVO tevoorschijn is gekomen, dat
de Serve n in Kosovo blij zijn daar
te blijven nu de Russen hen komen
beschermen, terwijl
Slobodan
Milosevic doende is de natie te herbouwen.
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vluchtende Kosovaarse Serven.
Terwijl als vanzelfsprekend over de
etnische zuivering van Kosovo voorafgaand aan en tijdens de NAVO-bombardementen met geen woord gerept
werd, behalve in termen van reacties
op misdaden van met name het u^K.
Dat laatste was overigens wel deels
waar, maar verwerd tot de enige»
allesoverheersende rechtvaardiging.
'Colldteral damage'

Maar ook de andere zijde liet zich niet
onbetuigd als het gaat om het minimaliseren van het eigen 'kwaad'.
Doordat de militaire aanvalsdoelen
steeds meer met infrastructurele doelen van zowel militaire als civiele

aard werden aangevuld, werd het
steeds moeilijker burgerverliezen te
vermijden, nog afgezien van missers
en afzwaaiers met betrekking tot
acties tegen zuiver militaire objecten.
Het kwaad van de burgerslachtoffers
als gevolg van NAVO-acties werd
aangeduid met de neutrale term 'collateral damage', terwijl aanvallen op
doelen met veel burgerslachtoffers
steevast als 'incident' geëtiketteerd
werden.
Het begrip 'schone oorlog' is een
negatie of minimalisering van het
aantal eventuele slachtoffers. Dat
toch over missers en met name over
NAVO-blunders bericht werd, leidde
dan ook tot kritiek op deze kritiek,
welke onder meer door Campbell verwoord werd.
Verzwijgen

Het officieel ontkennen van een causale relatie tussen de omvang van de
vluchtelingenstroom uit Kosovo en
de bombardementen, alsmede het op
een bepaald moment niet meer vermelden van burgerslachtoffers als hun
aantal minder dan tien bedroeg, zijn
evenzeer voorbeelden van het minimaliseren van het eigen kwaad door
middel van verzwijgen.
Zo werd weinig of geen aandacht
besteed aan de inhoud van het door
Milosevic geweigerde Rambouilletakkoord, werd voorbijgegaan aan de
mogelijkheid - ook van Nederland °m via de Algemene Vergadering van
de VN alsnog actie te ondernemen.
Professor Paul de Waart zegt hierover:
De prompte instemming met' en
deelname aan de NAVO-bombardementen op Joegoslavië wekt bevestigt? - de indruk dat het
Nederlandse oog niet op de eerste
Plaats is gericht op het optimaal
benutten van de mogelijkheden
voor een vreedzame oplossing van
conflicten. Het volkenrecht en de VN
hebben die in de aanbieding, zeker
voor een land dat de bevordering
v
<*n de internationale rechtsorde tot
g
en grondwettelijke taak van de
regering heeft verheven.

Het kwaad van aanslagen door het
U<;K werd verhuld door het label
'Kosovo Bevrijdingsleger' te hanteren en de Servische bevolkingsgroep
in Kosovo te negeren door Albanese
Kosovaren met 'Kosovaren' aan te
duiden. En natuurlijk het feit dat de
actie geen oorlog mocht heten, maar
het etiket van een humanitaire missie
kreeg is een minimalisering van het
kwaad dat met oorlogshandelingen
gegeven is.

Overaccentueren van het
'kwaad' van de tegenpartij
Het overaccentueren van het 'kwaad'
van de tegenpartij kreeg evenzeer
gestalte door labelling, associëren,
herhalen en eenzijdige voorstelling
van zaken, alsmede vergaande simplificatie. Zo associeerde Jamie Shea het
optreden van de Servische gewapende eenheden in Kosovo met de terreur
van de Rode Khmer in Cambodja
door van killing fields in Kosovo te
spreken. De associatie van het
Servisch optreden met het door hen
indertijd bestreden nationaal-socialisme en de identificatie van Milosevic
met Hitler bleek wijd verbreid.
'Methoden Milosevic doen denken
aan Hitler', aldus onze minister van
Defensie Frank de Grave. 'Nie wieder
Auschwitz', riep bondskanselier
Schröder herhaaldelijk uit, terwijl
archiefbeelden van de nazi-bombardementen op Belgrado frequent op de
Servische televisie te zien waren.
D rog redeneringen

Beide partijen voorzagen elkander
van nazi-etiketten. De NAVO werd
consequent als crimineel afgeschilderd, terwijl de moordpartijen van de
Serven al spoedig van NAVO-zijde met
'genocide' werden aangeduid. Indertijd formuleerde Margaret Thatcher
een Koude-Oorlogssyllogisme dat als
volgt luidde: nazi-Duitsland was een
totalitaire staat; de Sovjet-Unie is een
totalitaire staat: de Sovjet-Unie en
nazi-Duitsland zijn identiek. Deze
drogredenering zou voor een ieder
inzichtelijk moeten zijn: mensen zijn
zoogdieren, ezels zijn zoogdieren,
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maar dat impliceert niet dat mensen
ezels zijn. Ook in de wederzijdse oorlogspropaganda in het Kosovo-conflict worden diverse drogredeneringen toegepast, zoals: de holocaust
begon met deportaties. Milosevic
deporteert mensen; Milosevic ontketent een holocaust.
Andere redeneringen waren: Milosevic is identiek aan het probleem
Kosovo; oplossing voor Kosovo is
eliminatie van Milosevic. Dat laatste
is een voorbeeld van verregaande
simplificatie en personalisering van
een samenhangende veelheid aan
subjectieve en structurele conflictoorzaken. Of: Milosevic luistert alleen
naar geweld, bombardementen zijn
geweld; Milosevic luistert alleen vanwege bombardementen.
Vooronderstellingen

Ook al dan niet als zodanig aangeduide vooronderstellingen hebben hun
plaats in het overaccentueren van het
kwaad van de tegenpartij. 'Mladic en
Arkan zuiveren Kosovo', aldus NRC
Handelsblad, die daarbij de gezaghebbende bron van de veronderstelling, te weten de Britse minister van
Defensie Robertsen noemt. 'Mogelijke genocide in Kosovo', een veronderstelling die, naar Trouw meedeelt,
van de secretaris-generaal van de VN,
Kofi Annan, afkomstig is. In dezelfde
krant: 'Joegoslavië zou granaten en
mijnen laden met zenuwgas'.
Deze en andere te goeder trouw doorgegeven vermoedens hebben natuurlijk wel hun invloed op de beeldvorming van het publiek. De onmogelijkheid het gebied van handeling vrij te
bezoeken en aldaar te onderzoeken is
uiteraard een van de redenen waardoor veronderstellingen het soms van
exacter berichtgeving winnen.

Minimaliseren van
het 'goed' van de ander
Hoezeer het minimaliseren van het
'goed' van de ander geslaagd is, moge
blijken uit het feit dat ten aanzien van
het Servië van Milosevic in de perioMILITAIRE SPECTATOR
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de vlak voor en tijdens de bombardementen geen positieve aandacht
besteed is. Nu kan tegengeworpen
worden dat er ook feitelijk geen positief nieuws te melden en geen positieve beschouwing te maken was. De
beperkte mogelijkheid van buitenlandse journalisten ter plekke was ook
geen omstandigheid die positieve
berichtgeving in de hand werkte.
Het 'goed' van de humanitaire actie
van de NAVO kon door Belgrado weggestreept worden met de verwijzing
naar grote vluchtelingenstromen als
gevolg van de bombardementen en de
burgerslachtoffers. Hiermee kon de
NAVO gecriminaliseerd worden, hetgeen automatisch het eigen goed verhoogde. Alhoewel, ook het groeiend
aantal burgerslachtoffers was niet
alleen voor de NAVO een probleem
met betrekking tot de legitimatie van
het gevoerde beleid, ook voor
Milosevic gingen de burgerslachtoffers - overigens ook de militaire in toenemende mate een negatieve rol
spelen. Verliezen zijn bij uitblijvend
succes immers steeds minder aanvaardbaar, zowel voor militairen als
voor burgers.
Maar ook aan het historisch 'goed'
van ex-Joegoslavië in het kader van
een verklaring van de oorzaken van
het conflict hadden de geallieerden
wel enige aandacht kunnen besteden.
Het in de Koude Oorlog door het
Westen met vele miljarden jaarlijks
gesteunde neutrale Joegoslavië - het
land van het door de vrije wereld zo
geadoreerde arbeiderszelfbestuur was indertijd een fundamenteel
'goed'. Nu werd daar niet meer aan
gerefereerd.

Servische leider zijn BosnischServische verwanten en hun leider
Karadzic in de steek had gelaten.
Van Servische kant was er overigens
ook geen enkel begrip voor het historische westerse goed, te weten de bijdrage van het Westen aan het vernietigen van het fascisme, terwijl ieder
burgerslachtoffer als een doelbewust
object van NAVO-agressie gepresenteerd werd.
Een beeld
van de lessons learned
Ook ten aanzien van het resultaat van
de NAVO-actie ontstond en ontstaat
nog steeds een beeldvorming die
gekenmerkt wordt door onvolledig-

In de toekomst zal blijken dat het
houden van Servië buiten de weder-

De karavaan trekt voorbij 'Maak ze af, maak ze af
TRAVNIK, 2i AUGUSTUS [1992]. Ziek en gezond,
vrouwen met baby's, oude mannen met wandelstokken en hijgende oude vrouwtjes - ze moesten
over een barricade van losse keien kruipen en vervolgens door een rotsachtig niemandsland trekken, waar plassen bloed lagen en menselijke resten, onder de sterren en de maan en de lichtspoormunilie, langs mijnenvelden en bij het gedreun van
mortieren, tussen de linies door naar Travnik
Het merendeel van deze 1500 vluchtelingen
bestond uit moslims, uit hun hui/en verdreven
door de Servische politiek van 'etnische schoonmaak', die bedoeld is om een 'zuiver1 Bosnië
te creëren. Ze waren dinsdag op het middaguur
vertrokken m negen bussen, een vrachtauto en
vijftig personenauto's uit de noordwestelijke Bosnische stad Sanski Most, waar moslims vreedzaam
naast Serviërs leefden Dat wij, drie journalisten,
ze zagen, was Uw val. De Servische politie, die
ons escorteerde op de terugweg na een bezoek
aan de gcvangcnkampen Prijedor en Omarska,
verliet ons zonder dat ze wist dat wij ons met onze
auto aan het einde van het konvooi bevonden.
De lucht was blauw op deze warme dag, van
de balkons op de flatgebouwen hing was te drogen
en meisjes in zomerjurkjes fietsten langs, tn terwijl wij verder reden, tussen golvende heuvels
met gele bloemen en paarse netels en tussen velden waar het koren hoog stond, keek af en toe
pen hoer on van ziin werk Vrouwen op weg naar

Ook werden verkeerde voorstellingen
van zaken gegeven aangaande het
realiteitsbesef van Milosevic. Zo zou
hij slechts voor geweld buigen en
voor niets anders. Zelfs de Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken, Jozias van Aartsen, meende
aanvankelijk dat indertijd Milosevic
naar zijn bijdrage aan het Daytonakkoord was gebombardeerd, terwijl
al een jaar daaraan voorafgaand de

heid, vertekening en deels fantasieelementen. De vraag of de tijd al rijp
is voor het trekken van lessen uit
Kosovo, is niet zonder meer met ja te
beantwoorden. Misschien moeten we
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nog dertig jaar of' langer wachten
voordat de definitieve lessen getrokken kunnen worden. Ons tot het
heden bepalend, moet opgemerkt
worden dat het UC;K nog niet geheel
ontwapend is; de 180.000 ServischKosovaarse vluchtelingen niet terug
zijn; tienduizenden van hen in
Kosovo bedreigd worden en dat
Milosevic nog op zijn plek zit. De
Servische oppositie is tot op het bot
verdeeld en de verwoestingen van de
infrastructuur als gevolg van de bombardementen bieden een somberder
economisch en sociaal perspectief
dan er zonder de NAVO-actie al
geweest zou zijn.

6-2000

zoeken. Anderen werd met het geweer in de aanslag te verstaan gegeven hun auto achter te laten.
Meer dan veertig voertuigen werden zo gestolen. Wij mochten onze auto houden, waarin een
van ons mei ouden van dagen en kinderen verder
reed, terwijl de twee anderen gingen lopen, de
een met een T-shin als witte vlag, de andere met
een zaklamp op de weg gericht, op zoek naar
mijnen. Af en toe ving de lichtbundel verloren
bezittingen van eerdere vluchtelingen: een teddybeer, een kïndcrslipper, een vrouwcnlaarsje.
Aan het eind van de weg stuitten we op een
barrière van stenen en afval, waar we de laatste
auto's moesten achterlaten. De stapel stenen op
de weg was een lastige hindernis, zelfs voor jonge
en gezonde mensen Oude vrouwen zaten gehurkt
tot iemand ze kwam helpen, een man werd in een
rolstoel over de stenen getild, mannen gaven de
baby's door aan de moeders Iedereen ging van
nu af te voet, langs trechters van morticrgranatcn
en poelen met gestold hloed waarin onze schoenen bleven kleven.
Ergens stuitten we op een huiveringwekkende
plek vol bloed en menselijke resten. Voor ons
verlichtte lichtspoorniunitic de lucht, dreunden
de mortieren en echoden zware machinegeweren,
die bij elk salvo de vluchtelingen ineen deden
krimpen.
Velen wilden in de berm gaan zitten rusten,
maar Farudin, een jonge moslim uit Sanski Most,

opbouw van dat deel van de Balkan
eerder tot een 'Versaillisering' van
Joegoslavië dan tot een op westerse
leest geschoeid democratiseringspr°'
ces zal leiden. Natuurlijk gaat geen

enkele historische vergelijking volledig op, maar de verliezer lange tijd
aan sancties onderwerpen heeft veelal
tot negatieve resultaten geleid, en niet
alleen met betrekking tot Duitsland na
de Eerste Wereldoorlog.
Overigens hebben ook de grensstaten
van Servië laten weten dat zij geen
voorstander van een niet-herbouwd
en van hulp verstoken Servië zijn.
Een in verhouding tot de omringende
landen onderontwikkeld Servië zou
de instabiliteit in de regio zeker
bevorderen.

• Les l
Kennis van de tegenstander leiding en volk - is essentieel voor
keuze der middelen

Het effect van bombardementen
hangt in hoge mate van de aard van de
tegenstander af. Zijn mogelijke reacties dienen van te voren verkend en
diepgaand bestudeerd te worden. De
bombardementen schrokken Milosevic niet af, maar verschafte hem - bij
verzekerde afwezigheid van de mogelijkheid van een grondoorlog - de
kans om omvangrijke etnische zuiveringen uit te voeren.
Vooral als gevolg van slechts op termijn deels succes hebbende bombardementen werd het leed van de vluchtelingen op de korte termijn verveelvoudigd, terwijl op de lange termijn
de tegenstellingen tussen de etnische
ëroepen meer dan ooit verscherpt
zijn.

• Les 2
luchtbombardementen alleen
*an geen oorlog gewonnen

"vlet luchtbombardementen alleen kan
8een oorlog gewonnen worden.
Bombardementen uit de lucht blijven
ee
n hachelijke onderneming als een
tegenstander daardoor tot vergaande
c
oncessies gedwongen moet worden.
Het beeld dat door middel van de
' u chtmacht de oorlog op de Balkan
door de NAVO gewonnen werd, is dan
°°k vals. Dit ondanks de allerwegen
§extoken loftrompet voor de luchtmacht.

Niet alleen de bombardementen, maar
het feit dat Kosovo, in tegenstelling
tot Rambouillet, Joegoslavisch grondgebied zou blijven en er na twee jaar
geen referendum over de politieke
toekomst georganiseerd zou worden,
waren voor Milosevic belangrijke
afspraken. En dat geldt evenzeer voor
de afspraken dat het bestuur van
Kosovo door de VN - dus ook door
China en Rusland - bepaald zou worden en de VN-troepen zich niet, zoals
in Rambouillet voorzien, buiten
Kosovo zouden mogen begeven. Het
afwenden van een op handen zijnde
grondoorlog was zowel voor Milosevic als de NAVO een welhaast
levensbelangrijke aangelegenheid.
Ten slotte bleken ook de burgerslachtoffers voor beide partijen negatief te
gaan uitwerken. Zij zouden immers
op den duur tot ondermijning van het
aanwezige publieke draagvlak leiden
en met name voor de NAVO toenemende onenigheid over de NAVO-actie bij
de betrokken lidstaten teweegbrengen. Bij dat alles dient ook nog
bedacht dat Ruslands rol niet zonder
betekenis was: het moment leek aangebroken waarop Rusland als een
succesvol bemiddelaar kon optreden;
een moment dat niet voorbij mocht
gaan.
Conclusie is dus dat de rol van de
luchtmacht in de beeldvorming overschat is. Misschien is het zelfs wel zo
dat de zeer nabij gekomen dreiging
van een grondoorlog de doorslag
heeft gegeven bij de tot stand gekomen overeenstemming. Schuldbekentenissen van journalisten, wetenschappers en politici, die hun ongelijk
bekenden, geven er blijk van het saillante niet van het importante te kunnen onderscheiden.
In dat kader past ook de bekentenis
van John Keegan, die, afstand
nemend van zijn eerdere standpunt,
bekende dat 'oorlogen wel degelijk
met luchtaanvallen alleen te winnen
zijn'. Dat ook het luchtwapen in
Kosovo tekortschoot, blijkt echter een
moeilijk verkoopbare waarheid. Zo
meent Dirk-Jan van Baar, columnist
van HP De Tijd, dat nu Milosevic
heeft ingebonden, 'moeten de kritische betweters hun mond houden'.
JRG 169
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• Les 3
Neutraliteit is onmogelijk in
conflictsituaties

De onmogelijkheid van neutraliteit
geldt des te meer als officieus met een
van de partijen wordt samengewerkt.
Dat zal dan bij een wapenstilstand leiden tot politieke en mogelijk ook
militaire problemen. Het U^K bijvoorbeeld, dat door haar provocatie van
Servische troepen de NAVO-luchtmacht in staat stelde tot vernietiging
van Servische militaire doelen, werd
een politieke en militaire staat in de
staat, die gezien haar met het akkoord
strijdige doelstellingen - waaronder
een onafhankelijk Kosovo - een blijvend veiligheidsprobleem vormt.
Maar ook het door de NAVO assisteren
van de UNHCR, toen bleek dat zij niet
met tienduizenden maar honderdduizenden vluchtelingen geconfronteerd
werd, was een actviteit die de neutraliteit van de vluchtelingenorganisatie
wel in gevaar moest brengen.

• Les 4
Het cohesie-effect van bombardementen van de vijand wordt onderschat en de eventuele bijdrage tot
(voortgaande) splitsing van de
vijandelijke gelederen wordt overschat

Juist als gevolg van de bombardementen bleek dat steeds meer burgers
zich rond Milosevic schaarden in
plaats van zich van hem af te keren.
Pas op de zeer lange duur gingen ook
de burgerverliezen tellen, maar dit
gold voor beide partijen. NAVO'S
'schone oorlog' kwam erdoor in
gevaar en voor beiden betekende het
een aantasting van het publieke en
daarmee ook politieke draagvlak.

• Les 5
Slachtofferhypothese nog steeds
geldig

Het vermijden van slachtoffers in het
algemeen en die aan de eigen zijde in
het bijzonder blijft een probleem als
het gaat om grondacties. De eerder
genoemde Mueller-hypothese blijkt
nog steeds geldig en in elk geval als
M I L I T A I R E SPECTATOR
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De vader van Admira Ismic, een moslimvrouw, toont een foto van zijn dochter met haar Servische vriend Bosko Bekic
een psychologische realiteit zijn
invloed op het defensiebeleid van
diverse westerse landen te hebben.
Ook in de toekomst zal militair
fysiek-gewelddadig optreden bestaan
uit acties waarbij het risico voor het
personeel tot een uiterste beperkt
blijft.

op burgerslachtoffers bij tegenpartij

Militaire doelen kunnen opraken en
dan dient de bevolking voldoende op
burgerslachtoffers te zijn voorbereid.
Indien dit niet het geval is, ligt het
gevaar van onenigheid tussen in de
actie participerende regeringen en het
verdwijnen van het publieke draagvlak op de loer.

• Les 6
• Les 8
Strategie geheim houden

Een zeer grote fout van de NAVO was
de mededeling dat een grondoorlog
niet aan de orde was. Deze zekerheid
creëerde voor Milosevic de zekerheid
dat hij zijn troepen in Kosovo grootschalig voor etnische zuivering kon
aanwenden.

Partijdigheid van de pers

Voorbereiden van de eigen burgers

Als gevolg van de opvoering van
spanning en polarisatie, voorafgaand
en tijdens een militaire actie, wordt de
toch al enigszins partijdige pers in de
deelnemende landen nog meer partij.
Beïnvloeding, beperking, manipulatie
en censuur zullen in het kader van een
zekere oorlogspropaganda in meer of
mindere mate gesignaleerd kunnen
worden.
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• Les 9
Ook de politieke top voorbereiden
op besluitvorming in crisissituatie

De besluitvorming aangaande militair
gewelddadig optreden vindt veelal in
een crisissituatie plaats, met als
gevolg dat alleen al daardoor simplificatie van de waarneming, selectieve
attentie en inattentie voor het gedrag
van de tegenstander gegeven zijnDoor een premie op haast en onder
aandrang van de publieke opinie worden te overhaast te weinig doordachte
besluiten genomen.
De vraag wat te doen als de gekozen
weg niet, niet snel genoeg of onvoldoende tot resultaat leidt, wordt in
een crisissituatie amper gesteld ot
beter veelal genegeerd. Permanente
voorbereiding op een crisissituatie
moet niet alleen voor de militaire top

van een organisatie als de NAVO gelden, maar zeker ook voor de politieke, zodat deze niet als gevangene van
eigen zelfbeelden en autistische vijandbeelden het zicht op het totale
contlictproces verliest.

• Les 10
Beperkingen van humanitaire interventie met militaire middelen

Het beeld dat de NAVO-interventie in
Kosovo oproept is een indicatie voor
de volgende grenzen aan humanitaire
(NAVO)interventie. Geen interventie
in geval riskante grondacties door
eigen troepen noodzakelijk zijn; geen
acties tegen robuuste landen (met

dat het door de interventie aan te richten kwaad niet groter is dan het
kwaad dat erdoor ongedaan wordt
gemaakt.

• Les 11
Onbedoelde (positieve en/of
negatieve) effecten

Men moet bedacht zijn op de politieke gevolgen van een actie als die in
Kosovo. Niet alleen bepaalde al dan
niet officiële en al dan niet gehaalde
doelstellingen tellen, maar ook de
onbedoelde en onverwachte gevolgen. Een van de functies van de
Kosovo-operatie is het naderbij brengen van een Europese veiligheidspolitiek, aldus NRC Handelsblad van 8

Raymond van den Boogaard

De vele gedaanten van een
burenmoord
In de beeldvorming rond de Joegoslavische burgeroorlog in het Westen domineerde aanvankelijk één voorstelling van zaken: de belangrijkste
militaire en politieke macht binnen ex-Joegoslavië, de republiek Servië, ging op rooftocht in
die delen van de vroegere federale staat die onafhankelijkheid nastreefden. De Servische leider
Slobodan MiloSevié was, samen met de leiding
van het Joegoslavische leger, zeker de eerste politiek-verantwoordelijke voor het uitbreken van
het ernstigste militaire conflict in Europa sinds de
Tweede Wereldoorlog.
.» was het die in de iaren voor de bur-

grote krijgsmacht en/of kernwapens);
nationale belangen moeten mede met
de acties gediend zijn; met het land
w
aar de schendingen plaatsvinden,
moeten geen vriendschappelijke
betrekkingen bestaan; het moet geen
lidstaat van de NAVO zijn; er moet een
v
°ldoende internationaal een nationaal draagvlak zijn en voorlopig is
v
oor een grote actie de medewerking
van de vs onontbeerlijk.
Als wenselijk geldt dan nog dat alle
andere middelen - waaronder de weg
Vl
a de VN - moeten zijn uitgeput en

- Een poging van nationalisten van allerlei
pluimage om homogene nationale gemeenschappen tot stand te brengen waar deze niet
bestaan. Met name de multinationale stedelijke
gemeenschappen van ex-Joegoslavié worden
daartoe zwaar onder druk gezet, zoniet vernietigd, om hen in de nieuwe structuren te laten
passen. Ook wordt zware druk uitgeoefend op
de bevolking van zeer onderscheiden gebieden
(Serviërs in Servië versus Serviërs in Bosnië;
Kroaten in Dalmatië legen Kroaten in Herzegovina) om hen hun regionale particularismen
te doen opgeven en hen in één nieuwe natio-

juni 1999. Op de Europese top, begin
juni 1999, plaatsen Frankrijk,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
de andere staten voor een voldongen
feit: er komt een gemeenschappelijke
defensie en er wordt serieus een begin
gemaakt met een Europese buitenlandse politiek.

• Les 12
Onvoldoende politieke aandacht
voor conflictprocessen

Potentiële en feitelijke conflictproJRG 169
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cessen dienen niet alleen door wetenschappers in kaart gebracht te worden, maar moeten ook door politici
ernstig worden genomen. Kosovo had
geenszins een verrassing behoeven te
zijn. Het conflict werd reeds jaren
geleden voorspeld en had bij het tijdig
nemen van politieke, economische en
misschien ook militaire maatregelen
in de daartoe meest geschikte conflictfases een andere, minder negatieve, wending kunnen nemen.

• Les 13
Geen winnaars of verliezers

Van winnaars of verliezers zal bij een
humanitaire operatie en zeker die met
betrekking tot Kosovo geen sprake
zijn. Het beeld dat de NAVO gewonnen
heeft en Milosevic verloren, is een
eenzijdige simplificatie van een ingewikkelde werkelijkheid. Het leger
van Milosevic is zeker niet verslagen.
De vredesregeling is op een aantal
punten een verbetering voor Milosevic vergeleken met het af te dwingen
akkoord van Rambouillet.
De vredesregeling is niet het resultaat van een overwinning, maar het
gevolg van een patstelling,
aldus Rob de Wijk, die overigens ook
opmerkt dat het nog te vroeg is om
een definitieve winst- en verliesrekening van de oorlog op te maken. Het
gaat dit keer om een compromis. Als
stabiliteit op dat deel van de Balkan
een doelstelling van de NAVO-actie is
geweest, dan is dat doel nog niet
bereikt.

• Les 14
Acties van de NAVO moeten per
definitie succesvol zijn

Een onvermijdelijk probleem voor
humanitaire (en ook andere) militaire
acties van de NAVO is dat ze altijd succesvol moeten zijn en in elk geval als
zodanig geloofwaardig bestempeld
moeten kunnen worden. De geloofwaardigheid van de NAVO is immers
bij elke door haar te ondernemen actie
in het geding.
De verdragsorganisatie kan zich geen
MILITAIRE SPECTATOR
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nederlaag veroorloven. Voor de buitenwereld zou dat niet alleen
gezichtsverlies maar ook machtsverlies betekenen en voor de eigen organisatie zou het wellicht kunnen leiden
tot onenigheid tussen de lidstaten en
een daaruit voortkomende crisis.
Voorzichtigheid bij het besluiten tot
interventie is dan ook dringend geboden.
Hoezeer men zich in een tegenstander
en de noodzakelijke eigen inspanning
- kwalitatief en kwantitatief - kan
vergissen, heeft Kosovo wel geleerd,
nog afgezien van de verschillende
niet verwachte effecten op economisch en politiek terrein. Om ten slotte nog maar te zwijgen over een kleinigheid zoals 'Kosovo' als negatieve
factor met betrekking tot de wervingsmogelijkheden van personeel
voor de Nederlandse krijgsmacht. De
Kosovo-crisis bleek immers, als we
bepaalde persberichten mogen geloven, jongeren af te schrikken. 'Voor
een baan, waarbij mogelijk gevechtshandelingen komen kijken, is vrijwel
niemand te vinden', schrijft Bob van
't Klooster in het Algemeen Dagblad
van 2 juli 1999, en dat in een tijd
waarin langdurige afwezigheid
wegens dienst elders toch al steeds
minder door de achterban op prijs
wordt gesteld.
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• Les 15
Herziening samenstelling en werkwijze vN-Veiligheidsraad nodig

Een ook weer uit de Kosovo-operatie
te trekken les is dat de Verenigde
Naties en met name de Veiligheidsraad aan enige herziening toe zijn.
Het verdwijnen van het vetorecht uit
de Veiligheidsraad en het uitbreiden
van die Raad met nieuwe leden is
wellicht even noodzakelijk als voorlopig onmogelijk.

• Les 16
Noodzaak verhoging defensiebudget afhankelijk van vs-participatie

Dat defensiebudgetten en ook dat van
Nederland in het licht van de Kosovoactie verruimd dienen te worden, is
echter een wat snelle en mogelijk ook
onjuiste conclusie.
Maar in het, gezien de Kosovaarse
ervaring niet onwaarschijnlijke geval
dat de Verenigde Staten in de toekomst bij 'Europese' vredesoperaties
verstek laten gaan, zal niet alleen
voor Nederland maar voor alle andere
NAVO-lidstaten een verhoging van het
defensiebudget onvermijdelijk zijn.
Kosovo heeft immers geleerd dat zonder de Verenigde Staten geen effectief
optreden mogelijk was geweest. Het
voornemen om nu tot een daadwerke-
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lijke verwezenlijking van een Europese defensie en Europese buitenlandse politiek te komen, kan worden
gekenmerkt als een 'vrucht van
Kosovo'. Toch zal een letterlijke dure
les uit de Kosovo-campagne zijn dat
het realiseren van het nieuwe strategische concept van de NAVO - voor zover
het eigen Europese acties impliceert de Europese lidstaten in de nabije toekomst met een onvermijdelijke verhoging van het defensiebud- ^^^_
get zal confronteren.

