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Verantwoording
Onderhandeling is in de meeste gevallen niet de magische oplossing waar velen het voor
houden bij beëindiging van terroristische strijd. Op basis van kritische analyse en synthese
van

de

bestaande

literatuur

op

het

terrein

van

dialoog,

onderhandeling

en

conflicttransformatie brengt dit rapport de huidige inzichten in kaart. Dit rapport is tot stand
gekomen op basis van een onderzoeksopdracht die het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) heeft uitbesteed aan de Universiteit Utrecht (UU), op
aanvraag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Het is het resultaat van
drie maanden literatuuronderzoek naar de problematiek van dialoog en onderhandeling met
terroristische organisaties.
Terrorisme wordt geconceptualiseerd als een methode die er op gericht is door middel
van het dreigen met of gebruiken van geweld politieke of maatschappelijke verandering te
bewerkstelligen. De focus in het onderzoek is niet alleen op moderne westerse samenlevingen
maar poogt ook expliciet te kijken naar de niet-westerse wereld. Dit, vanuit het oogpunt dat
Nederland daar, in de vorm van interventie of vredesoperaties ook bij betrokken kan raken en
belang in kan stellen. Hierbij moet worden erkend dat terrorisme in veel van deze cases een
instrument is naast bijvoorbeeld insurgency, of dat het voorkomt tijdens een burgeroorlog.1
Er is veel geschreven over onderhandeling op tactisch niveau, zoals gekenmerkt door
gijzelingsacties en ontvoeringen. 2 Er is veel minder geschreven over onderhandeling op
strategisch niveau, als middel om aan terroristische campagnes, en niet alleen de incidenten
die zij voortbrengen, een einde te maken. Deze laatste benadering, onderhandeling op
strategisch niveau, is wel de focus van het onderzoek. Ook is er in de literatuur veel aandacht
besteed aan onderhandelingen tussen staten onderling of tussen individuen. Er is veel minder
bekend over dialoog tussen regeringen en niet-statelijke actoren, een noemer waar
terroristische organisaties ook onder vallen.3
Een ander caveat voor dit onderzoek is de relatief jonge status van terrorisme
onderzoek als wetenschap. Vooraf moet worden onderstreept dat een groot gedeelte van de
1

Isabelle Duyvesteyn en Mario Fumerton, ‘Insurgency and terrorism: is there a difference?’, in: Caroline
Holmqvist-Jonsäter en Christopher Coker (red.), The character of war in the 21st century (Londen: Routledge
2010), 27-41.
2
Zie bijvoorbeeld: I. William Zartman (red.), Negotiating with terrorists (Leiden: Martinus Nijhoff 2006);
Yungwook Kim, ‘Negotiating with terrorists: the iterated game of the Taliban Korean hostage case’, Public
Relations Review 34:3 (2008) 263-268.
3
Bertram I. Spector, ‘Negotiating with villains revisited: research note’, International Negotiation 8:3 (2003)
613-621, 620.
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relevante literatuur zeer prescriptief van aard is zonder dat er duidelijk gebruik wordt gemaakt
van gedegen empirisch onderzoek. In de tekst wordt dit aangegeven door te vermelden dat het
om een mening, stelling of inzicht van de auteur gaat in plaats van een bewijs of een conclusie.
Naast deze caveats dienen nog twee andere kanttekeningen bij dit onderzoek geplaatst
te worden. Op verzoek van de opdrachtgever is er geprobeerd specifieke aandacht te besteden
aan conflicten in Zuid-Azië, te weten Afghanistan, Pakistan en India. Ondanks verwoede
pogingen materiaal te achterhalen over onderhandelen in deze regio is er zeer weinig
betrouwbaar materiaal voor handen. Misschien is dit te verklaren door het vaak ondergeschikt
zijn van het onderhandelingsinstrument aan meer harde bestrijdingsmethoden in deze regio. In
plaats van twee in detail uitgewerkte case studies bevat dit rapport daarom enkel een
hoofdstuk over de huidige situatie in Afghanistan. Eveneens bestond de ambitie om
democratische staten en niet-democratische staten te vergelijken in termen van succes in
onderhandelingsaanpak. Deze variabele blijkt in de bestaande literatuur niet of nauwelijks een
rol te spelen. Daar waar er wel onderzoeksuitkomsten zijn, wordt dit expliciet gemeld.
Tijdens dit onderzoek zijn de auteurs van dit rapport begeleid door een
begeleidingscommissie voorgezeten door Dr. Ine Megens (Rijksuniversiteit Groningen) en
bestaande uit Dr. Cees Wiebes (NCTb), Drs. Anne Tjepkema (Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst) en Drs. Casper van Nassau (WODC). Hierbij danken de auteurs de experts
voor hun tijd, inzet en enthousiasme.

Utrecht, 1 juli 2010
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Inleiding
Dialoog en onderhandeling met terroristen is een taboe. ‘Er wordt niet gesproken met mensen
die bloed aan hun handen hebben’, is de gangbare stelling. De conclusie van I. William
Zartman uit 1990 is nog steeds van toepassing; ‘the standard doctrine holds that one should
not negotiate with terrorists’.4 Deze standaard doctrine wordt niet alleen ingegeven door een
aperte en a priori afkeer van onderhandelen, maar kan bijvoorbeeld ook ingegeven zijn door
een gebrek aan politieke visie:

‘By stating that they will not negotiate as long as terrorist attacks continue, both the
Israeli government and the British government (over Northern Ireland) effectively
permitted individual terrorists to set their agendas. Of course, if those governments
actually didn’t want to negotiate anyway, the terrorist acts simply supplied a
convenient excuse, as they did for the Austrians in Serbia in 1914 and for the
Americans in Iraq in 2003’.5

Een andere onderliggende reden voor het weigeren van dialoog kan zijn dat de benodigde
impliciete erkenning van de gesprekspartner als bestaande en belangrijke actor een te groot
obstakel vormt.6
Ondanks deze obstakels komen dialoog en onderhandeling regelmatig voor. Ook nu
vinden er onderhandelingen plaats met belangrijke tegenstanders, zoals de Taliban in
Afghanistan.7 Wanneer dialoog en onderhandeling plaats vinden, kunnen zich vele dilemma’s
en problemen voordoen. Dialoog en onderhandelingen vormen nooit het enige onderdeel van
contraterrorismestrategieën. In veel van de bekendste contraterrorismecampagnes hebben
dialoog en concessies aanvankelijk geen rol van betekenis gespeeld. Ook wanneer deze
methoden meer op de voorgrond traden, bleven zij deel uitmaken van een bredere aanpak die
vaak ook juridische, repressieve en soms zelfs compleet ondemocratische middelen kende.
Omdat alle onderdelen van een contraterrorismebeleid afzonderlijk hun invloed uitoefenen op
4

I. William Zartman, ‘Negotiating effectively with terrorists’, in: Barry Rubin (red.), The politics of
counterterrorism (Washington: The Johns Hopkins Foreign Policy Institute 1990), 165.
5
John Mueller, ‘Response’, Terrorism and Political Violence 17:4 (januari 2005) 526.
6
Deze overweging heeft, bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld in het Midden-Oosten, waar de erkenning
van de staat Israël evenals de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) lange tijd hete hangijzers bleken te zijn.
Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli conflict: a history with documents (Boston: Bedford/St.
Martin’s 2007).
7
Zie het hoofdstuk over Afghanistan, p. 65.

6

het al dan niet behalen van de einddoelen, kunnen onderhandelingen nooit los gezien worden
van de bredere context waarin ze plaatsvinden.
Dialogen tussen regeringen en hun gewelddadige tegenstanders hebben in het verleden
wezenlijke bijdragen kunnen leveren aan het tot stand komen van duurzame vredesverdragen.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het in 1998 ondertekende Good Friday Agreement
tussen de Britse overheid en de Provisional IRA (PIRA), of de rol die de belofte van
strafvermindering heeft gespeeld in het overhalen van leden van de Italiaanse Brigate Rosse
(BR) om informatie te delen over hun nog voortvluchtige collega’s begin jaren tachtig.8
De effectiviteit van onderhandelingen als middel om conflicten te beëindigen moet
echter ook van de nodige nuance worden voorzien. Zo is gebleken dat overeenkomsten tussen
strijdende partijen vaak slechts een korte levensduur gegund zijn en blijken vredesverdragen
zeer instabiel. Verscheidene bronnen tonen aan dat de meeste vredesverdragen binnen vijf jaar
na ondertekening verbroken worden en dat de helft van alle landen die in een post-conflict
situatie terechtkomen binnen een vergelijkbare tijd weer in geweld vervallen. Gemiddeld
genomen is er een grotere kans op een langdurige vrede wanneer één actor als duidelijke
winnaar uit een gewapend conflict komt.9
De doelstelling van dit onderzoek is het op hoofdlijnen verkrijgen van inzicht in de
aard van in het verleden gevoerde dialoog en onderhandeling door de overheid of daartoe
aangewezen onderhandelaars met terroristische organisaties en individuele terroristen. Onder
welke omstandigheden wordt er besloten om over te gaan tot onderhandelingen, hoe zijn deze
dialogen verlopen en tot welke resultaten hebben deze gesprekken geleid of bijgedragen? Het
centrale doel van deze studie is om te bezien welke belangrijke factoren naar voren komen
gedurende en rondom onderhandelingsprocessen. Welke lessen kunnen hieruit worden
getrokken?
In deze studie zullen onderhandelingen met diverse typen van terroristen uit het
verleden en heden (1945-2009) worden aangehaald ter illustratie van de theoretische inzichten.
Verschillende organisaties met een

nationalistische/etnische agenda, religieuze of

Marxistische doelstellingen zullen daartoe onder de loep worden genomen. De nadruk zal
liggen op onderhandeling op het strategische niveau, tussen de staat en het leiderschap van de

8

Louise Richardson, ‘Britain and the IRA’, in: Robert J. Art en Louise Richardson (red.), Democracy and
counterterrorism: lessons from the past (Washington: United States Institute of Peace 2007), 63-104.
Leonard Weinberg, ‘The Red Brigades’, in: Art en Richardson (red.), Democracy and counterterrorism, 25-62.
9
Het gebruik van geweld om een militaire overwinning te bewerkstelligen heeft dus een duidelijke functie
vanuit het perspectief van conflict resolutie. Zie: Monica Duffy Toft, ‘Ending civil wars: a case for rebel
victory?’, International Security 34:4 (voorjaar 2010) 7-36.
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terroristische organisatie, en niet zozeer op het tactische of operationele niveau, zoals in het
geval van gijzelingsacties of kidnapping.

Structuur van dit rapport
Het eerste hoofdstuk zal de theorievorming rondom de aanloop naar onderhandelingen met
terroristen in kaart brengen. Er zal worden ingegaan op de verschillende vraagstukken die aan
bod kunnen komen voordat de strijdende partijen plaats nemen aan de onderhandelingstafel.
De eerste vraag die in deze fase gesteld kan worden is waarom regeringen überhaupt zouden
onderhandelen. Maar ook; op welk tijdstip in een conflict heeft een initiatief tot
onderhandelen de meeste kans van slagen? Hoe worden onderhandelingen opgestart en op
welke wijze kunnen regeringen contact leggen? De geheimhouding is politiek en van
overheidswege vaak zeer wenselijk. Hoe wordt die gewaarborgd?
Dat onderhandelen met terroristische organisaties een zeer beladen onderwerp is, staat
buiten kijf. In het tweede hoofdstuk van deze studie zal dieper ingegaan worden op de
verschillende facetten van het ethische debat rondom praten met groeperingen die geweld
gebruiken om hun politieke doelstellingen te behalen. Waarom is het eigenlijk zo
problematisch

om

met

extremisten

de

dialoog

aan

te

gaan?

Hoe

kan

een

onderhandelingsproces leiden tot meer legitimiteit voor de terroristische groep waarmee
gepraat wordt? Zijn er ook middelen om deze normatieve valkuilen te omzeilen?
In het derde hoofdstuk wordt de fase van inhoudelijke dialoog en onderhandeling
besproken. Hoe zal men gaan onderhandelen en waarover? Over de betrokken individuen en
hun persoonlijke toekomst, over de manier van onderhandeling of over de politieke agenda
van de terroristen? Hoe ga je als overheid onderhandelingen in en welke dilemma’s zijn
daarbij te verwachten? Op welke manier valt de invloed van zogeheten spoilers, partijen of
individuen die de onderhandelingen pogen te saboteren, te minimaliseren?
In hoofdstuk vier zal aandacht worden besteed aan de uitkomsten van
onderhandelingen. Hoe bruikbaar is dit middel voor het bewerkstelligen van een robuust
vredesakkoord? Wat zijn de mogelijke gevolgen van concessies aan terroristen? Wat zijn de
condities voor succes en hoe verhouden onderhandelingen zich tot andere beleidsinstrumenten?
Het doel van dit hoofdstuk is grofweg om de mogelijke voor- en nadelen van
onderhandelingen in kaart te brengen en een beeld te schetsen van of en hoe dialoog een
effectief contraterrorisme-instrument kan zijn. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de
bredere context van contraterroristische maatregelen waarbinnen onderhandelingen doorgaans
gevoerd worden. Zelden volgen regeringen een aanpak die zich volledig richt op repressieve
8

of verzoenende maatregelen, en de verschillende beleidsaspecten zijn dan ook van invloed op
elkaar. Zo wist de Italiaanse overheid begin jaren tachtig repressie goed te combineren met
verzoenende maatregelen, maar was een soortgelijke combinatie van geweld en
onderhandelingen veel minder effectief tijdens het Israëlisch-Palestijns vredesproces. Dit
hoofdstuk zal dan ook niet alleen ingaan op de vraag of onderhandelingen tot duurzame vrede
kunnen leiden, maar ook hoe de effectiviteit van dialoog en concessies mede bepaald wordt
door de bredere context waarin ze plaatsvinden.10
Tot slot zal in het vijfde hoofdstuk de theoretische analyse worden ingeruild voor een
case study waarbij de inzichten over onderhandelen met terroristen zullen worden toegepast
op het huidige conflict in Afghanistan. Het rapport zal daarna worden afgerond met een
conclusie waarin de belangrijkste bevindingen nogmaals onder elkaar worden gezet, een
Engelstalige samenvatting en een bibliografie waarin alle geraadpleegde literatuur en andere
bronnen zijn terug te vinden.

Methodologie en bronnen
De methodologie die in deze literatuurstudie wordt gehanteerd is die van de kritische analyse
en synthese. Er wordt geen origineel onderzoek in gepresenteerd op basis van empirisch
materiaal. Deze studie grijpt terug op reeds bestaande inzichten die zijn gepresenteerd door
vooraanstaande experts in het vakgebied. Deze algemene inzichten worden op een
systematische manier gepresenteerd en geanalyseerd. De inzichten worden geïllustreerd aan
de hand van case study materiaal dat voor handen is.
De literatuur die is geraadpleegd is afkomstig uit de algemene literatuur over
onderhandeling, en in het bijzonder over onderhandeling en dialoog met terroristen.
Sporadisch zijn deze wetenschappelijke bronnen aangevuld met materiaal uit de journalistieke
hoek. Dit is in het bijzonder het geval waar het de meest recente ontwikkelingen in
Afghanistan betreft, daar relevante en uitvoerige studies over dit zeer actuele thema nog maar
beperkt beschikbaar zijn.

10

Weinberg, ‘The Red Brigades’, 36-37, 54; Smith, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 431-513.
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Hoofdstuk 1
De aanloop naar onderhandelingen
Onderhandeling en dialoog kunnen worden ingezet als middel van conflictoplossing. Om een
helder beeld te verkrijgen van de verschillende facetten en de valkuilen die de aanloop naar
een onderhandelingsproces kunnen kenmerken, zal dit hoofdstuk worden gestructureerd aan
de hand van een aantal vragen. Deze zullen gesteld en beantwoord worden vanuit het
perspectief van een hypothetische (democratische) overheid die op het punt staat de dialoog
aan te gaan met extremistische tegenstanders:
-

Waarom zouden regeringen onderhandelen met terroristen?

-

Wanneer te onderhandelen; zijn bepaalde tijdstippen in conflicten gunstiger voor
dialoog dan andere?

-

Hoe kiezen regeringen geschikte onderhandelingspartners?

-

Hoe kunnen regeringen in contact treden met terroristische organisaties?

Waarom onderhandelen?
De eerste afweging die regeringen dienen te maken wanneer zij overwegen om met terroristen
de dialoog aan te gaan is een praktische. Zijn onderhandelingen het juiste middel om een
terroristische campagne tot een halt te roepen?
Volgens verschillende wetenschappers hoeft deze vraag helemaal niet gesteld te
worden; met terroristen wordt simpelweg niet gepraat. Als voorbeeld van deze zienswijze kan
onder andere Alan Dershowitz genoemd worden, hoogleraar aan de universiteit van Harvard
in de rechtswetenschappen. Dershowitz stelt dat onderhandeling altijd tot mislukken is
gedoemd behalve wanneer terroristen de strijd willen opgeven. Daar die laatste situatie zelden
voorkomt kunnen regeringen maar beter inzetten op de militaire vernietiging van de
terroristische tegenstander. Een soortgelijke scepsis valt te bespeuren bij Robert Pape en
Bruce Hoffman.11 Zij zijn van mening dat terroristen die absolute doelstellingen voor ogen
hebben waarover geen compromis mogelijk is, zoals Al Qa’ida, beter niet tegemoet kunnen
worden getreden met het aanbod van onderhandeling. Ook praktijkdeskundigen zoals Betty
Bigombe, recentelijk gelauwerd met de Geuzenpenning, stelt dat in het geval van het Leger
van de Heer, een zeer gewelddadige groepering die al decennia lang het noorden van Oeganda
onveilig maakt, onderhandeling niet werkt. Bigombe is van mening dat alleen met militaire
11

Besproken in: Peter R. Neumann, ‘Negotiating with terrorists’, Foreign Affairs 86:1 (januari / februari 2007)
128-138.
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middelen Joseph Kony en de grote groep kinderen die hij voor zich laat vechten tot stoppen
kan worden gedwongen.12
Een andere groep wetenschappers stelt dat onderhandeling de enige weg vormt om uit
irreguliere conflicten van een duurzame oplossing te voorzien. Dit idee maakt deel uit van het
momenteel dominante hearts & minds denken dat is gebaseerd op counterinsurgency lessen
uit de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw. Politieke oplossingen voor de
onderliggende problemen die terrorisme veroorzaken zouden de enige weg voorwaarts zijn.
Dit idee over onderhandeling is op dit moment niet alleen binnen academische kringen
erg populair, maar ook onder politici en sommige militaire planners. Wellicht het beste
voorbeeld van de centrale rol die hearts and minds hebben ingenomen in het moderne
westerse denken over counterinsurgency is het in 2006 verschenen Field Manual 3-24. Deze
publicatie van de Amerikaanse strijdkrachten is gericht op het verbeteren van de prestaties
van Amerikaanse mariniers en soldaten in asymmetrische conflicten zoals die nu in Irak en
Afghanistan gaande zijn. Het winnen van de steun van de bevolking staat centraal in de
nieuwe doctrine.13
Een laatste groep wetenschappers is van mening dat onderhandeling wel een vast
onderdeel is van terrorismebestrijding, maar dat het zelden of nooit op zichzelf terrorisme een
halt toe kan roepen. Audrey Kurth Cronin is exponent van deze zienswijze; ‘[t]he most likely
result for a government that chooses to negotiate and can withstand its own domestic pressure
is long-term management of the threat over a lengthy period of gradual group demise, while
other factors lead to a group’s end.’14 Die andere factoren zijn onder andere; het verliezen van
de steun onder de bevolking, het ontstaan van splintergroeperingen en gebrekkige
operationele controle. Ook Daniel Byman en Christopher Hewitt beargumenteren dat
onderhandelingen gezien dienen te worden als onderdeel van een bredere contraterrorisme
aanpak en niet als middel op zichzelf.15
Als onderdeel van een contraterrorismecampagne hebben onderhandelingen met
terroristen vanuit het perspectief van de staat in feite maar één doel; het bereiken van

12

Robert Pape, Dying to win: the strategic logic of suicide terrorism (New York: Randomhouse 2005); Bruce
Hoffman, Inside terrorism (New York: Routledge 2006); Mark Schenkel, ‘Geweld is helaas nodig tegen LRA’,
NRC Handelsblad (12 maart 2010).
13
FM 3-24: counterinsurgency. Headquarters Department of the Army (Washington: U.S. Army 2006).
14
Audrey Kurth Cronin, Negotiating with groups that use terrorism: lessons for policy-makers (Oslo: Centre for
Humanitarian Dialogue 2008); Audrey Kurth Cronin, How terrorism ends: understanding the decline and
demise of terrorist campaigns (New Jersey: Princeton University Press 2009), 71.
15
Cronin, How terrorism ends; Daniel Byman, ‘Talking with insurgents: a guide for the perplexed’, The
Washington Quarterly 32:2 (april 2009) 125-137. Christopher Hewitt, The effectiveness of anti-terrorist policies
(Boston: University Press of America 1984), 39, 41.
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effectieve en duurzame oplossingen voor een gewapend conflict. Hierbij is het van belang om
op te merken dat ‘the key objective for any government contemplating negotiations with
terrorists is not simply to end violence but to do so in a way that minimizes the risk of setting
dangerous precedents and destabilizing its political system.’

16

Met andere woorden,

onderhandelingen kunnen alleen effectief zijn op de lange termijn wanneer ze een einde aan
geweld bewerkstelligen zonder dat de concessies van de regering andere gewelddadige
groeperingen aanmoedigen om ook naar de wapens te grijpen. Daarnaast moet voorkomen
worden dat de onderhandelingen de rechtstaat of het publiek vertrouwen in de overheid grote
schade toebrengen. Ter illustratie van de mogelijke destabiliserende effecten van dialoog met
terroristische organisaties kan gewezen worden op het Israëlisch-Palestijns vredesproces.
Binnen Israël liepen de spanningen tussen voorstanders en critici van de Oslo-akkoorden zo
hoog op dat op 4 november 1995 een rechts-radicale student de Israëlische Minister-president
Yitzhak Rabin vermoorde.17
Terroristische dreigingen zijn meestal asymmetrisch van aard, wat wil zeggen dat in
dergelijke conflicten er sprake is van een machts-onevenwicht in het voordeel van de staat.
Die laatste beschikt immers bij aanvang van het conflict meestal over een functionerende
bureaucratie, uitgebreide economische en financiële middelen, en een machtsmonopolie dat
tot uitdrukking komt in een politieapparaat en een krijgsmacht. Terroristische organisaties
daarentegen zijn doorgaans zeer klein, beschikken meestal over eenvoudige wapens en
vertrouwen op een kwetsbaar ondersteuningsnetwerk in de vorm van sympathisanten die de
groepering kunnen voorzien van rudimentaire zaken zoals geld, inlichtingen en onderdak.
Deze asymmetrie in macht is één van de redenen waarom regeringen onderhandelingen vaak
als impopulair en niet-noodzakelijk beschouwen; de verwachting is immers dat de vele malen
zwakkere tegenstander gemakkelijk te verslaan is. Het wordt echter problematischer wanneer
repressieve maatregelen niet het gewenste effect hebben en er een machtsevenwicht, of nog
erger, een machtsverschuiving in het voordeel van de terroristen plaatsvindt. Tanende macht
kan de tweede aanleiding zijn voor overheden om te besluiten om de dialoog aan te gaan.18
Onderhandelingen die worden aangegrepen om een aanstaand verlies van de overheid
te voorkomen of om uit een impasse te geraken, zijn echter per definitie minder effectief. Niet
alleen geeft een overheid die pas in een dergelijke situatie de dialoog aangaat een duidelijk
signaal van zwakte af, maar de terroristische tegenstander zal zich afvragen of het niet
16

Neumann, ‘Negotiating with terrorists’, 129.
Smith, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 466-468.
18
Navin A. Bapat, ‘Insurgency and the opening of peace processes’, Journal of Peace Research 42:6 (november
2005) 700-701.
17
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effectiever is om door te gaan met het plegen van aanslagen tot het machtsevenwicht verder in
zijn voordeel is verschoven. Een recent voorbeeld uit Pakistan kan dit gevaar illustreren.19
Sinds 2004 heeft Pakistan verschillende vredesakkoorden gesloten met Islamitische
militanten die actief zijn in de grensregio met Afghanistan. In 2004 was er het Shakai akkoord
dat een gedeelte van de controle over de grensregio Waziristan aan de opstandelingen
overdroeg. Dit werd uitgebreid in 2006, na een Pakistaanse militaire nederlaag, met een
vergroting van het gebied in Noord Waziristan dat onder controle van de Pakistaanse Taliban
kwam te staan. In 2009 werd het Swat akkoord gesloten dat onder andere de Swat vallei
overdroeg. Voor deze akkoorden is direct onderhandeld tussen de Pakistaanse overheid en
leden van de Pakistaanse Taliban. Over het algemeen worden deze overeenkomsten met veel
scepsis beschouwd; ‘[t]hese peace deals are often surrenders masquerading as calculated
decisions, and their main effect has been to allow extremists to consolidate their control and
push for greater gains. Peace agreements in North and South Waziristan (…) have increased
the legitimacy and authority of Pakistani Taliban leaders such as Beitullah Mensud, and have
resulted in increased attacks across the border in Afghanistan.’ 20 Toch kunnen deze
vredesakkoorden de goedkeuring wegdragen van een groot gedeelte (72%) van de Pakistaanse
bevolking.21
Net zo goed als regeringen er verschillende motieven op na kunnen houden om tot
onderhandelingen over te gaan geldt dit ook voor hun terroristische tegenstanders. Behalve uit
lijfsbehoud zijn onderhandelingen vanuit het perspectief van de terroristen voornamelijk
interessant als middel om politieke erkenning en legitimiteit te verwerven. Er bestaat echter
ook een risico dat terroristische groeperingen toetreding tot onderhandelingen gebruiken als
dekmantel voor hun werkelijke intenties. Een staakt-het-vuren of onderhandelingen kunnen
voor terroristen mogelijkheden creëren om een tijdelijke zwakte te maskeren, zich te
herstellen of om een nieuwe serie aanslagen voor te bereiden.22
Een voorbeeld van een terroristische groepering die onderhandelingen wist uit te
buiten om zich te herstellen is de Cypriotische onafhankelijkheidsbeweging EOKA. In Cyprus,
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voor een staakt-het-vuren in maart 1957, stond EOKA op het punt het onderspit te delven. Op
dat moment was een wapenstilstand vanuit lijfsbehoud bijzonder aantrekkelijk. Na de
gevechtspauze van een jaar kwam EOKA terug, sterker en met nog meer ideologisch
fanatisme dan ervoor. De militaire kracht was door de pauze eveneens toegenomen. 23 In het
geval van Noord Ierland concludeert Paul Wilkinson hetzelfde. Een staakt-het-vuren in
februari 1975 was achteraf bezien een dekmantel om te maskeren dat de PIRA op het punt
stond om militair verslagen te worden. Het aanbod van een gevechtspauze door de PIRA werd
ingegeven door zwakte en de behoefte om bij te komen van de geleverde gevechten.24
Een ander voorbeeld van onderhandeling als dekmantel betreft het geval van de
Baskische ETA. In 1998 kondigde deze terroristische organisatie een staakt-het-vuren af,
ogenschijnlijk als verzoenend gebaar richting de Spaanse overheid. In werkelijkheid diende
de wapenstilstand echter twee andere doelstellingen. Ten eerste hoopte de ETA wat van de
populariteit terug te winnen die ze had verloren na de moord op een populaire jonge
gemeenteambtenaar. Daarnaast werd er van de adempauze gebruik gemaakt om nieuwe
wapens aan te schaffen en te hergroeperen in voorbereiding op een nieuwe campagne van
geweld.25 Ook de Tamil Tijgers op Sri Lanka misbruikten herhaaldelijk staakt-het-vuren en
onderhandelingen om zich te hergroeperen en herbewapenen in voorbereiding op een volgend
offensief. Christopher Hewitt claimt dat deze drijfveren voor een staakt-het-vuren alleen
gelden voor de langere gevechtspauzes. Korte wapenstilstanden van minder dan een maand
worden meestal niet gevolgd door een sterke herleving van het geweld.26
De discussie over het gebruik van onderhandelingen als dekmantel speelt momenteel
ook met betrekking tot de mogelijkheden voor dialoog tussen westerse landen en Islamitische
politieke organisaties zoals de Moslimbroederschap. In 2005 lanceerden de EU en de VS een
initiatief om een dergelijke dialoog te bevorderen. Onder de Islamitische organisaties die
voorzichtig doch positief reageerden waren de Moslimbroeders in Egypte. Sindsdien speelt
echter onder analisten de vraag of deze van oudsher fundamentalistische organisatie
daadwerkelijk milder is geworden, of dat de ogenschijnlijke bereidheid tot dialoog slechts
dient om onveranderd ondemocratische standpunten te verhullen. Met andere woorden;
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misbruikt de Broederschap een initiatief tot onderhandeling om zijn antiwesterse activiteiten
voort te zetten?27
Een soortgelijke twijfel over de bedoelingen van Islamitische tegenstanders bestaat
ook rondom het in 2006 verspreide aanbod van Osama bin Laden om met het Westen een
wapenstilstand te sluiten. Hoe oprecht was dit voorstel? Is het mogelijk dat de meest gezochte
terrorist op aarde dit aanbod deed om de patstelling tussen Al Qa’ida en de westerse
mogendheden die verbonden waren in de War on Terror te doorbreken? Of moet het gezien
worden als een list die bedoeld was om de westerse wereld in de luren te leggen, een afleiding
die Bin Laden en zijn medestrijders de kans zou geven om zich te hergroeperen na de harde
klappen die ze te verduren hadden gekregen? Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet te
geven, omdat de meningen van experts sterk verdeeld zijn. Dit is op zichzelf een zeer
interessant gegeven, omdat deskundigen dus de mogelijkheid niet uitsluiten dat Bin Ladens
aanbod oprecht was.28

Wanneer onderhandelen?
Een morele aversie tegen praten met organisaties die geweld tegen burgers inzetten, de vrees
dat onderhandelingen als beloning voor geweld zullen worden gezien en de wens om politiek
gevaarlijke publieke verontwaardiging te voorkomen zijn enkele andere voorname redenen
waarom overheden de dialoog aanvankelijk afhouden. Theoretisch gezien lijkt het starten van
onderhandelingen de meeste kans op succes te hebben aan het begin van een campagne.
Dialoog is dan echter politiek het minst aantrekkelijk omdat de tegenstander geweld tegen
burgers heeft gebruikt en de regering nog in haar eigen superioriteit gelooft. Aan het eind van
een gemiddelde campagne is onderhandeling weer interessant maar vanwege de geïnvesteerde
kosten moeilijk te entameren.29
Cronin heeft berekend dat een gemiddelde terroristische campagne minder dan vijf
jaar aanhoudt. Binnen die tijdspanne kent een terroristische groepering een opleving en een
neergang. ‘After groups survive past the five or six year mark (…) it is not at all clear that
refusing to “talk to terrorists” shortens their campaigns any more than entering into
negotiations prolongs them. On the other hand, negotiation can facilitate a process of decline
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but have rarely been the single factor driving an outcome.’30 Cronin beargumenteert hiermee
dat terroristische campagnes gemiddeld vijf jaar duren en dat hoewel onderhandelingen niet
direct verantwoordelijk zijn voor het beëindigen van het geweld, ze het proces van deescalatie wel kunnen bespoedigen.31
Navin Bapat stelt, op basis van een andere berekening, dat het in asymmetrische
conflicten gemiddeld vier jaar duurt voordat er tot onderhandelingen wordt besloten. Er
kunnen hier verschillende verklaringen voor worden aangedragen. Zoals eerder genoemd zijn
overheden bij aanvang van een asymmetrisch conflict veelal geneigd om te proberen hun
zwakkere tegenstander volledig te verslaan. Succesvolle repressie zou de meest ideale
uitkomst zijn vanuit het perspectief van de regering. Andersom zullen irreguliere
tegenstanders vroeg in een conflict juist eerder geneigd zijn tot onderhandelen omdat hen het
risico van totale vernietiging boven het hoofd hangt. Als het de regeringstroepen echter niet
lukt om de opstandelingen of terroristen overtuigend te verslaan, en de irreguliere strijders
meer vertrouwen krijgen in hun eigen krachten, dan kan een omgekeerde situatie tot stand
komen.32
Het escalerende geweld en de daaraan gekoppelde kosten in termen van mensenlevens,
overheidsuitgaven en (internationale) reputatie kunnen regeringen welwillender doen
aankijken tegen onderhandelingen. Zeker in democratische staten waar burgers politici onder
druk kunnen zetten om een einde te maken aan de hoge kosten van een conflict speelt deze
dynamiek een rol. Het is echter verre van zeker of terroristen die hun eigen macht hebben zien
groeien nog bereid zijn tot dialoog. Vandaar dat Bapat beredeneert dat, gemiddeld gesproken,
de kans op onderhandelingen afneemt wanneer een conflict tussen overheid en opstandelingen
langer duurt dan vier jaar.33 Hoewel het model dat Bapat gebruikt gebaseerd is op gegevens
die betrekking hebben op insurgencies, is het aannemelijk dat de algemene conclusies ook
van toepassing zullen zijn op contraterrorisme-operaties.
Er zijn verschillende inzichten over wanneer het juiste moment voor onderhandelingen
is aangebroken, die in de volgende paragrafen zullen worden besproken. Ten eerste is de
perceptie van de relatieve macht belangrijk. Ten tweede wordt er in de literatuur geopperd dat
er een machtsbalans moet zijn die niet doorbroken kan worden. Ten derde is er het idee van
een strategische tweesprong; kan geweld de gestelde doelen nog wel dichterbij brengen? Ten
vierde wordt een staakt-het-vuren als belangrijkste beginpunt van onderhandelingen
30
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aangemerkt. Tot slot zijn er experts die wijzen op interne ontwikkelingen binnen terroristische
organisaties als belangrijkste indicatie van wanneer onderhandeling plaats kan vinden.
Bapat stelt dat de perceptie van relatieve macht een belangrijke rol speelt in het
bepalen van het tijdstip waarop onderhandelingen plaats kunnen vinden. Bij aanvang van het
conflict zullen overheden eerder geneigd zijn om onderhandelingen uit te sluiten en zich te
concentreren op repressieve maatregelen, terwijl de bereidheid van hun irreguliere
tegenstanders om te onderhandelen zal afnemen naarmate zij zich langer weten te handhaven.
Of, om Richard Mnookin te parafraseren, onderhandelingen hebben alleen zin wanneer het
aannemelijk is dat de uitkomst van de gesprekken beide partijen meer oplevert dan hun
zogeheten ‘Best Alternative To a Negotiated Agreement’.34
Uit de inzichten van Mnookin en Bapat kan afgeleid worden dat onderhandelingen de
grootste kans van slagen lijken te hebben wanneer beide partijen inzien dat zij op geen andere
wijze hun doelstellingen kunnen behalen. Dit is grofweg de stelling van I. William Zartman,
één van de meest invloedrijke auteurs op het gebied van onderhandelingen ter beëindiging van
gewapende conflicten. Zartmans beroemde en veel geciteerde theorie behelst dat
onderhandelingen mogelijk worden wanneer conflicten een zeldzaam en vluchtig moment van
‘rijpheid’ hebben bereikt. Deze momenten kenmerken zich doordat een ‘mutually hurting
stalemate’ is ingetreden; een militaire patstelling die voor beide partijen zeer schadelijk is en
waaruit geen van beiden kans zien om te ontsnappen. De perceptie dat gezamenlijk optreden
de enige mogelijkheid biedt om uit een situatie te geraken waarbij geweld wel kosten maar
geen baten oplevert, kan worden versterkt door een aanstaande, zojuist vermeden of recent
meegemaakte catastrofe. Een dergelijke dreiging of ervaring kan het nodige gevoel van
urgentie toevoegen en beide partijen ervan overtuigen dat hun lijden exponentieel zal
toenemen als niet direct samengewerkt wordt om het conflict een halt toe te roepen.35
Zartman benadrukt in een recenter werk dat een ‘mutually hurting stalemate’ in hoge
mate subjectief is. Het bestaat in de ogen van de strijdende partijen, of het bestaat niet.
Internationale actoren kunnen bijvoorbeeld wel van mening zijn dat een gewapend conflict al
lang voor beide partijen meer kosten dan baten oplevert, maar pas wanneer de combattanten
hier ook zelf van zijn overtuigd, ontstaat er ruimte voor alternatieve manieren van conflict
34
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management. Zoals Zartman echter zelf benadrukt is het probleem dat deelnemers aan
gewapende conflicten lang niet altijd puur rationele kosten/baten afwegingen maken. Het
persoonlijk leed en de immense materiële schade die gewapende confrontaties met zich
meebrengen wekken sterke emotionele reacties op. Zelfs een rampzalige patstelling kan dan
tot een escalatie van geweld leiden of er voor zorgen dat de partijen juist de hakken in het
zand zetten in plaats van zich te heroriënteren op het aangaan van een dialoog. Zartmans
opmerking dat dergelijke situaties alleen doorbroken kunnen worden wanneer één van beide
tegenstanders zijn ongelijk toegeeft mag dan wel correct zijn, erg waarschijnlijk lijkt een
dergelijke ontwikkeling niet.36
Deze beperking van het zogeheten ‘rationele actor’ model laat zien dat kosten/baten
analyses verre van de enige basis zijn waarop een besluit tot onderhandeling wordt genomen.
Puur rationeel gezien zou de beginfase van een conflict een geschikte periode vormen om een
dialoog te beginnen daar de geleden kosten voor beide partijen nog relatief laag zijn. Net zo
logisch zou een keuze tot onderhandeling in een later tijdstip zijn wanneer beide partijen
verwikkeld zijn in een ‘mutually hurting stalemate’. Echter, de irrationale drijfveren die
gewapende conflicten kunnen oproepen, evenals de gangbare perceptie van regeringen dat zij
door hun aanvankelijke machtsoverwicht de totale overwinning kunnen behalen, staan een
dergelijke ‘logische’ keuze vaak in de weg.
Ook Peter Neumann behandelt de vraag op welk tijdstip in een conflict
onderhandelingen zinvol zijn. Zijn conclusie is dat deze vorm van contraterrorisme de meeste
kans van slagen heeft wanneer de terroristische tegenstanders zich op een ‘strategic juncture’
bevinden. Terroristen bevinden zich op een dergelijk kwetsbaar punt wanneer zij zich gaan
afvragen of geweld nog wel de beste methode is om hun doelstellingen te realiseren. Dat
weifelende of verzwakte terroristen niet beter gewoon verslagen kunnen worden wijst
Neumann van de hand. Wanneer geharde terroristen geconfronteerd worden met verlies
zouden zij kunnen besluiten om in een laatste wanhopige poging alles op alles te zetten. Een
scherpe escalatie van geweld zou hiervan het gevolg kunnen zijn.37
Sederberg stelt ook dat praten een optie wordt wanneer zowel de staat als de
terroristen zich realiseren dat beiden beperkte doelen nastreven en daarbij beperkte middelen
gebruiken. Dit wil zeggen dat geen van de strijdende partijen de volledige vernietiging van de
ander nastreeft en daar alle beschikbare middelen toe inzet. In afwezigheid van dergelijke
absolute doelen ontstaat er onderhandelingsruimte, zeker wanneer de combattanten zich
36
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realiseren dat hun gelimiteerde doelen niet meer in verhouding staan tot de kosten van het
conflict.38
Neumann waarschuwt tegelijkertijd dat ‘strategic junctures’ niet te gretig moeten
worden aangegrepen om een onderhandelingsdoorbraak te bewerkstelligen. Ook als politici
menen een historisch moment te hebben bereikt voor de vreedzame oplossing van een conflict
is het raadzaam om terughoudend te zijn met concessies totdat is vastgesteld of het gros van
de terroristen werkelijk twijfelt aan de bruikbaarheid van geweld en totdat de beloofde
tegenprestaties zijn verwezenlijkt. Neumann wijst hierbij op de onderhandelingen tussen de
Colombiaanse overheid en de FARC die van 1998 tot 2002 plaatsvonden, en waarbij
verregaande concessies van de regering werden misbruikt door de harde kern van de FARC
om hun schaduwbewind te verstevigen. In principe adviseert Neumann regeringen om pas
formele onderhandelingen te openen wanneer de terroristische tegenstander een permanent
staakt-het-vuren heeft afgekondigd.39
Byman wijst erop dat gunstige momenten om te onderhandelen niet alleen besloten
liggen in de machtsrelatie tussen regering en terroristen, maar ook bepaald kunnen worden
door ontwikkelingen binnen de terreurorganisatie. Wanneer extremisten invloed dreigen te
verliezen aan rivalen, zal hun bereidheid om te onderhandelen toenemen. Byman haalt bij
deze stelling een voorbeeld uit de recente Irak oorlog aan, waar opstandelingen behorende tot
verschillende stammen een grotere bereidheid tot dialoog met de Amerikanen toonden nadat
rivaliserende jihadistische groeperingen de aanval hadden geopend op hun machtspositie.40

Hoe kiezen regeringen geschikte onderhandelingspartners?
Wanneer het besluit tot onderhandelen eenmaal genomen is dient zich de vraag aan met wie
een regering zou moeten praten. Welke individuen binnen terroristische organisaties vormen
betrouwbare gesprekspartners en zijn deze personen ook daadwerkelijk in staat om hun
achterban te bewegen om de gemaakte afspraken te accepteren en na te leven?
Zartman maakt een globaal onderscheid tussen ‘instrumental’ en ‘absolutist’
terroristen, met een tussencategorie gevormd door de ‘conditional absolutes’. Individuen en
organisaties behorende tot de eerste categorie gebruiken terroristisch geweld als middel om
een doel te bereiken en zijn daardoor in principe vatbaar voor onderhandelingen als een
alternatieve methode om hun eisen verwezenlijkt te zien. Aan de andere kant staan de
38
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absolutistische terroristen, personen voor wie het plegen van een aanslag een doel op zich
vormt en die daardoor bijzonder weinig interesse zullen tonen voor dialoog. Sterker nog,
‘[a]ny attempt to negotiate with total absolute terrorists only encourages them; it achieves no
other purpose.’41 Zelfmoordterroristen zijn een goed voorbeeld van extremisten behorende tot
deze laatste categorie, waarbij opgemerkt moet worden dat de organisaties die dergelijke
aanslagen plannen meestal wél onderhandelbare doelen nastreven.42 Maar Zartman en andere
vooraanstaande onderzoekers betwijfelen of absolutistische terroristen kunnen worden
tegengehouden door met de organisatoren van de aanslagen in contact te treden. Hoewel die
personen politieke doelen nastreven, zijn deze vaak zo breed (bijvoorbeeld het vestigen van
een transnationaal Islamitisch kalifaat of het realiseren van een Marxistische wereldrevolutie)
dat onderhandelingen weinig kans van slagen hebben.43
Dean G. Pruitt onderscheidt terroristische organisaties ook op basis van hun
ideologische starheid, maar voegt hier nog een tweede variabele aan toe die betrekking heeft
op de representativiteit van de groepering, ofwel de mate waarin ze op brede publieke steun
kunnen rekenen. Wanneer terroristen weinig dogmatisch maar behoorlijk populair zijn dan
zullen ze over het algemeen moeilijk te verslaan zijn maar wel vatbaar zijn voor rationele
dialoog. In het tegenovergestelde geval dat terroristen weinig steun genieten maar wel zeer
dogmatisch zijn voorziet Pruitt weinig mogelijkheden voor compromis en zullen regeringen
moeten inzetten op een ander, repressiever contraterrorismebeleid. De derde categorie van
populaire fundamentalisten zijn evenmin geneigd de dialoog aan te gaan en hun brede steun
maakt hen tot geduchte tegenstanders. Pragmatici met weinig steun is Pruitt in zijn onderzoek
niet tegengekomen.44
De enige mogelijkheid die Richard Hayes et al. ontwaren om absolutistische
terroristen te bestrijden door middel van een onderhandelingsstrategie, is door dit beleid te
richten op staten die terroristische groeperingen passief of actief van steun voorzien. Door
diplomatieke druk op landen als Afghanistan, Pakistan en Jemen uit te oefenen heeft de
Amerikaanse regering geprobeerd om groeperingen als Al Qa’ida en de Taliban te ontdoen
van vitale steun in de vorm van bases en trainingskampen. De invasie van Afghanistan in
2001 moet volgens Hayes en zijn collega auteurs dan ook gezien worden als een ‘major tacit
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bargaining move’ bedoeld om andere regeringen die banden onderhielden met het
terreurnetwerk van Osama bin Laden te overtuigen hun medewerking te verlenen aan de War
on Terror. Door absolutistische terroristen af te snijden van staatssteun worden ze in de ogen
van Hayes gedwongen om de wapens op te nemen tegen de overheden die tegen hen
collaboreren met de VS, een proces dat hun isolatie alleen maar zal vergroten. De vraag blijft
echter in hoeverre dreigen met invasie een vorm van onderhandeling (of beter; gunboat
diplomacy) is die veel regeringen kunnen of willen nastreven. Daarnaast leert de ervaring dat
de operaties in Irak en Afghanistan ook sterke katalysatoren zijn voor antiwesterse
sentimenten waardoor ze als contraterrorismemaatregel hun doel voorbij schieten.45
Zartmans tussencategorie de ‘conditional absolutes’ vertonen zowel absolutistische als
instrumentele kenmerken. Hoewel terroristen behorende tot deze categorie gebruik kunnen
maken van religieus geïnspireerde zelfmoordaanslagen streven ze tegelijkertijd doelen na die
zich lenen voor onderhandelingen zoals onafhankelijkheid of politieke hervormingen. Ook
hier is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de individuele
zelfmoordterroristen en hun calculerende handlers. Ook in deze categorie zullen de terroristen
zelf doorgaans geleid worden door absolutistische drijfveren en daardoor amper van hun
koers af te brengen zijn. Het potentieel voor onderhandelingen ligt echter bij hen die de
aanslagen organiseren en deze inzetten om hun bredere doelstellingen te bereiken.46
Voordat onderhandelingen met terroristische groeperingen worden aangegaan is het
dus van primair belang om een onderscheid te maken gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat
de gesprekspartner ook daadwerkelijk belang zal stellen in dialoog. Zartman en Wither
benadrukken hierbij de noodzaak van het scheiden van de absolutisten van de gematigden en
‘conditional absolutists’. Dit heeft niet het alleen het voordeel dat regeringen de kans op
succesvolle onderhandelingen vergroten, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan
het versterken van de positie van gematigden binnen de terreurorganisatie. Wanneer er al
spanningen bestaan tussen extremisten en pragmatici kan het aangaan van dialoog met de
laatste groep zelfs leiden tot het uit elkaar vallen van de terreurbeweging. Een dergelijke
aanpak zou volgens Wither succesvol kunnen zijn in het bestrijden van de wereldwijde Jihad
waar Al Qa’ida vorm aan tracht te geven. Ter illustratie wijst hij op Hamas en Hezbollah,
twee Islamitische bewegingen die Al Qa’ida graag deel zou willen laten uitmaken van zijn
universele antiwesterse strijd maar die vooral geïnteresseerd zijn in het bewerkstelligen van
lokale veranderingen in de bezette Palestijnse gebieden en Libanon. Dergelijke
45
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spanningsvelden creëeren mogelijkheden voor regeringen om tweedracht te bevorderen en
gematigde stemmen te versterken. Zo heeft Al Qa’ida zich reeds gedistantieerd van Hamas en
Hezbollah omdat deze groeperingen deel hebben genomen aan het politieke proces.47
Onderhandelen met de gematigde stem verdient dus de voorkeur. Een probleem is
echter dat de meer pragmatische tegenstanders vaak geëlimineerd worden door hun
extremistische collega’s. Zo creëerde de Algerijnse Front de Libération National (FLN) in de
onafhankelijkheidsstrijd tegen Frankrijk in de jaren ’50 eenheid in de gelederen door
tegenstanders van een gewelddadig beleid uit te schakelen. Vaak zijn het de regeringen zelf
die relatief gematigde terroristen tot radicalisering aanzetten. Excessief geweldsgebruik
tijdens contraterrorismecampagnes is één van de meest krachtige drijfveren voor potentiële
tegenstanders om daadwerkelijk de wapens op te pakken.48
Het identificeren van mogelijke gesprekspartners is slechts de eerste stap in een proces
om te bepalen of onderhandelingen effectief kunnen zijn. Een tweede vraag die gesteld moet
worden is of de vertegenwoordiger van de tegenpartij te vertrouwen is. Zullen de gemaakte
afspraken ook daadwerkelijk nageleefd gaan worden? Zelfs wanneer er op één of andere
manier valt vast te stellen dat de onderhandelaar betrouwbaar is, blijft de vraag staan of deze
de nodige legitimiteit en macht geniet om gehoorzaamheid aan de gemaakte overeenkomsten
af te dwingen binnen de bredere terroristische organisatie en diens achterban. Beide vragen
zullen moeilijk te beantwoorden zijn, zeker wanneer er nog geen ervaring met eerdere
onderhandelingspogingen is om op terug te vallen. Door de uitkomsten van de gesprekken te
analyseren kunnen regeringen informatie verzamelen om invulling aan deze vragen te geven,
en door te dreigen met het vervangen van de terroristische onderhandelaar door een
concurrent kunnen regeringen enige mate van naleving van de afspraken afdwingen. Maar
Ethan Bueno de Mesquita wijst erop dat wanneer onderhandelaars worden vervangen door
nieuwe gesprekspartners de vraag over hun betrouwbaarheid en vermogen weer terugkeert.49
Een manier om de betrouwbaarheid van een gesprekspartner te testen is het sluiten van
een staakt-het-vuren, als eerste stap in een proces van dialoog. Houdt deze stand dan kan
worden geconcludeerd dat de onderhandelaar op steun en legitimiteit kan rekenen van zijn of
haar achterban. Een voorbeeld vormen de krijgsheren in Somalië. Er werd in hoge mate
getwijfeld aan de betrouwbaarheid en representativiteit van de Somalische krijgsheren die
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sinds begin jaren ’90 over de macht in het land strijden. In de eerste jaren van de burgeroorlog
is herhaalde malen geprobeerd om een staakt-het-vuren overeen te komen onder auspiciën van
de VN. Ondanks de twijfel hielden verschillende van deze bestanden voor kortere of langere
tijd, totdat de krijgsheer het signaal gaf dat er een einde moest komen aan de gevechtspauze.50
Ook in het geval van de Filippijnen werd getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de
gesprekspartners. Onderhandeling met het Moro Islamic Liberation Front (MILF), dat streeft
naar afscheiding van de Filippijnen, raakten in een stroomversnelling toen in 2003 Al-Haji
Marud aantrad als nieuwe leider. Het staakt-het-vuren dat overeen werd gekomen bevatte
afspraken over een territoriale vrijhaven voor de MILF waar het Filippijnse leger niet mocht
komen –iets dergelijks is ook afgesproken in Colombia met de FARC– , op voorwaarde dat de
MILF zich committeert aan een politieke dialoog en probeert mogelijke spoilers onder
controle te houden tot een definitieve vredesregeling is overeengekomen. Een complicatie bij
het uitvoeren van deze overeenkomst was de twijfel over de mate van controle van de nieuwe
leider Murad over de MILF strijders. Daarnaast werd er druk uitgeoefend op de MILF door
andere moslim organisaties, niet in de minste plaats Jemaah Islamiya (JI), die ook een ZuidOost Aziatisch kalifaat willen vestigen, om toch vooral geen vrede te sluiten met Manilla.51
Ondanks deze bedreigingen bleek het staakt-het-vuren echter relatief succesvol.
Bertram Spector schrijft dat terroristen niet formeel verantwoordelijk kunnen worden
gehouden door hun achterban en dat dit kan bijdragen aan hun (on)betrouwbaarheid als
onderhandelingspartners. Hier valt echter wel wat op aan te merken. De recente geschiedenis
heeft namelijk herhaaldelijk aangetoond dat het succes en de ondergang van terroristische
organisaties sterk vervlochten is met de mate van publieke steun die ze genieten. Zo verloren
de Rode Brigades vrijwel alle sympathie van het grotere publiek na hun moord op de bekende
politicus Aldo Moro. Een soortgelijk lot trof het Canadese Front de Libération Québecois
(FLQ) nadat zij één van de door hun ontvoerde politici om het leven brachten. In beide
gevallen volgde de ontmanteling van de terroristische organisaties het verlies van publieke
steun rap op. Andersom weten terroristen die op diepgewortelde steun kunnen rekenen zich
doorgaans veel langer te handhaven, getuige de PIRA, de Palestine Liberation Organization
(PLO) en Hezbollah. Dit suggereert dat terroristische groeperingen wel degelijk afhankelijk
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zijn van de impliciete steun van hun achterban en hieruit volgt dat ook onderhandelingen
onderhevig zullen zijn aan deze dynamiek.52
Het is interessant om aan de hand van het voorbeeld van Hezbollah wat dieper in te
gaan op de invloed die publieke opinie kan hebben op terroristische organisaties. Deze
sjiitische militie werd in de vroege jaren tachtig gevormd om de Israëlische invasie van
Libanon een halt toe te roepen. Aanvankelijk was de organisatie sterk fundamentalistisch van
aard met als doelstellingen het creëren van een Islamitische theocratie in Libanon naar het
model van Iran, de vernietiging van Israël en het beëindigen van westerse invloeden. Maar al
spoedig bleek dat het scherp verdeelde politieke en religieuze landschap van de door
burgeroorlog geteisterde staat het vestigen van een theocratie onmogelijk maakte. Daarnaast
wilden zelfs de meeste Libanese sjiieten niets weten van dergelijke voornemens. Hezbollah
realiseerde zich dat publieke steun van fundamenteel belang was voor het voortbestaan van de
beweging en zette daarom een koerswijziging in richting een gematigdere politiek, hoewel de
retoriek fel bleef. Deze ommezwaai nam dusdanige proporties aan dat Hezbollah gaandeweg
de jaren tachtig en negentig een sterke aanhang wist te vergaren onder alle lagen van de
Libanese bevolking, inclusief de niet-moslims.53
Politiek gematigd beleid, uitgebreide sociale voorzieningen die werden aangeboden
aan burgers ongeacht hun religieuze overtuigingen en voortdurende strijd tegen de zeer
impopulaire Israëlische bezettingsmacht vormden de hoekstenen van Hezbollahs populariteit.
Als indicatie van de mate waarin de organisatie van zijn fundamentalistische uitgangspunten
was geweken, kan gewezen worden op de opmerkelijke terughoudendheid in het aanvallen
van Amerikaanse doelwitten. Ook is dit op te maken uit de impliciete steun voor een dialoog
tussen de Libanese en Israëlische overheden die gold voordat vijandelijkheden tussen beide
landen in 2006 weer oplaaiden. Bovenal blijkt de gematigde opstelling uit Hezbollahs
deelname
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verkiezingscampagnes heeft ontplooid en bewondering heeft geoogst voor een relatief lage
graad van corruptie. Van een fundamentalistische en exclusieve militie met als doel het
vestigen van een Islamitische theocratie is Hezbollah door de jaren heen veranderd in een
guerrilla organisatie die deelneemt aan het Libanese politieke systeem in plaats van deze
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omver te werpen. Het behouden en vergroten van publieke steun was een van de belangrijkste
drijfveren in dit proces van verandering.54
Om de zoektocht naar een geschikte onderhandelingspartner te bespoedigen adviseert
Neumann om terroristische tegenstanders in te delen naar hun visie op de bruikbaarheid van
geweld, in plaats van hun al dan niet rationele doelstellingen. Wanneer er op basis van het
laatstgenoemde criterium naar mogelijke partners voor een dialoog wordt gezocht dan lopen
overheden het risico door hun eigen vooroordelen geleid te worden, een bevinding die in 2006
nog is onderschreven door Emily Pronin en haar collega-onderzoekers.55 Neumann wijst er
namelijk op dat de mate waarin een bepaald doel of een bepaalde ideologie als ‘irrationeel’
wordt beschouwd sterk afhangt van de ervaring met dergelijke denkwijzen. Zo kunnen
terroristen die zich baseren op Marxistische of nationalistische ideologieën op meer ‘begrip’
rekenen dan een groepering als Al Qa’ida, wiens fundamenteel Islamitische doelstellingen een
nieuwe factor vormen in de westerse belevingswereld. Daarnaast is de extremistische
ideologie vaak maar één deel van de terroristische identiteit, die rationele doelstellingen kan
verhullen. Hamas heeft bijvoorbeeld veelvuldig gebruik gemaakt van zelfmoordaanslagen
maar streeft nadrukkelijk wereldlijke doelen na die zich in principe ook lenen voor
onderhandelingen en dialoog. Het vredesproces tussen de Britse overheid en de PIRA
illustreerde hoe een
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organisatie de

ommezwaai

van

geweld

naar

onderhandelingen kan maken wanneer geweldloze opties reële kansen op vooruitgang
bieden.56
Pruitt noemt dit proces waarbij extremisten de wapens verruilen voor de politieke
arena ‘mainstreaming terrorists’. Hij wijst er echter op dat deze methode alleen een kans van
slagen heeft wanneer onderhandelingen ook daadwerkelijk iets te bieden hebben aan de
deelnemende terroristische organisatie. Daarnaast zullen naar alle waarschijnlijkheid nooit
alle strijders bereid zijn om gewelddadige methoden de rug toe te keren, waardoor het
onwaarschijnlijk is dat ‘mainstreaming’ een compleet einde aan terrorisme kan
bewerkstelligen.57
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Hoe onderhandelingen te openen?
Omdat regeringen die te maken krijgen met terroristisch geweld meestal publiekelijk
vasthouden aan het mantra ‘we onderhandelen niet met terroristen’, is het openlijk aangaan
van betrekkingen met diezelfde terroristen een heikel punt. Zeker in de beginfase van een
onderhandelingsproces geven politici daarom vaak de voorkeur aan geheime gesprekken die
gemakkelijk te ontkennen zijn. Er kan dan immers nog weinig concreets aan de achterban
worden geboden om de compromitterende effecten van dialoog met terroristen te
compenseren. Dit leidt echter tot de vraag hoe regeringen op een relatief ‘veilige’ manier
contacten kunnen onderhouden met hun terroristische tegenstanders.58
Byman somt in dit kader een aantal opties op. Zo zouden politici hun bereidheid om te
onderhandelen subtiel en impliciet tot uiting kunnen laten komen in interviews of publieke
statements. Stevige veroordelingen van geweld zouden bijvoorbeeld vergezeld kunnen gaan
met de suggestie dat de regering onderhandelingen desondanks niet zondermeer uitsluit. Er
zou gebruik gemaakt kunnen worden van betrouwbare derden; individuen of organisaties die
namens de regering gesprekken kunnen aangaan met de terroristen en wier betrokkenheid
eenvoudig officieel te ontkennen is. Eenzelfde aanpak zou ook gevolgd kunnen worden door
inzet van de geheime diensten als onderhandelaars. Deze methode kent grotere risico’s dan
het gebruik van complete buitenstaanders maar is nog altijd minder gevaarlijk dan het
aangaan van formele betrekkingen. De inzet van diplomaten of politici bij open
onderhandelingen is de meest zichtbare en meest officiële vorm van dialoog met terroristische
organisaties. De risico’s van nationale of internationale verontwaardiging en kritiek zijn
hierbij het grootst, tegelijkertijd is dit wel het niveau waarop echte besluiten genomen kunnen
worden.59
Ook Pruitt stelt de vraag hoe regeringen in contact kunnen treden met hun
tegenstanders zonder daarbij grote publieke verontwaardiging te veroorzaken. Geheime
contacten zijn ook voor hem de oplossing en van dusdanig belang dat ‘[w]ithout the
possibility of backchannel talks, there would be very little negotiation and very few
settlements in the major conflicts of the world.’ 60 De rol die geheime gesprekken met
terroristen kunnen spelen wordt door Spector nog eens onderstreept. ‘History has shown that
tough negotiating with terrorists has a chance of being productive if appropriate opportunities
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are found where the state has ample capacity to back out gracefully or secretively and escape
capitulation and charges of appeasement if the attempt fails.’61
Een andere wijze waarop regeringen de risico’s van het onderhandelen met moreel
verwerpelijke organisaties en individuen enigszins kunnen verkleinen is door zich te richten
op de politieke frontbeweging waarover veel terreurbewegingen beschikken. Zo was Sinn
Fein de politieke vleugel van de PIRA, lijkt Fatah die van de Al-Aqsa Marterlarenbrigade te
zijn, en zijn de Izz ad-Din al Qassambrigades de gewapende tak van Hamas. Wanneer een
dergelijke politieke organisatie ontbreekt, kunnen regeringen de vorming ervan bespoedigen
om de kans op onderhandelingen te vergroten. Byman haalt ook als voorbeeld Herri Batasuna
aan, een Baskische nationalistische partij met connecties met de ETA.62

Samenvatting en conclusies
Het aangaan van een dialoog met terroristen is geen eenvoudige aangelegenheid. Naast de
onenigheid die er bestaat over de vraag of dergelijke processen überhaupt in gang zouden
moeten worden gezet, zijn er veel obstakels te overwinnen voordat er daadwerkelijk plaats
kan worden genomen aan de onderhandelingstafel. Zo is het tijdstip waarop tot dialoog wordt
besloten van cruciaal belang, maar wordt in de potentieel gunstige vroege conflictfase meestal
de voorkeur gegeven aan repressieve overheidsmaatregelen. Mocht deze aanpak geen succes
bieden dan kunnen overheden welwillender tegen onderhandelen aan gaan kijken, maar in een
dergelijke latere conflictfase is het nog maar de vraag of de terroristen zich nog genoodzaakt
voelen hun positie met dialoog te versterken.
Daarnaast hebben onderhandelingen alleen zin met die tegenstanders wier doelen zich
lenen voor dialoog en moet de vraag worden gesteld of de onderhandelingspartner wel
voldoende legitimiteit geniet om de gemaakt afspraken ook daadwerkelijk op te leggen aan de
rest van de organisatie. Een laatste complicatie wordt gevormd door het controversiële
karakter van onderhandeling met terroristen en de eisen die dit stelt aan de manier waarop
regeringen contacten aangaan met hun asymmetrische tegenstanders.
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Hoofdstuk 2
Het moreel dilemma van onderhandelen met terroristen
Zoals het eerste hoofdstuk aantoonde, wordt er in de literatuur over onderhandeling met
terroristen veel aandacht besteed aan de mogelijke risico’s van een dergelijke beleidskeuze.
Eén van de genoemde gevaren was dat door te onderhandelen democratische politici zich
blootstellen aan felle binnenlandse kritiek, zowel van kiezers en oppositieleden alsook
regering– of partijgenoten. Ten grondslag aan deze kritiek ligt vaak een diepe morele
verontwaardiging over het aangaan van een dialoog met groeperingen die geweld gebruiken
om hun politieke doelstellingen te verwezenlijken. Politiek geweld druist immers in tegen
liberaal-democratische fundamenten zoals het recht op leven, de rechtsstaat en het oplossen
van conflicten door dialoog en toenadering. Zo sterk is de afkeer van onderhandelen met
terroristen dat deze koers meestal pas wordt gevolgd wanneer pogingen om door middel van
repressie een einde te maken aan de terroristische dreiging zijn mislukt. Zoals het PalestijnsIsraëlisch vredesproces en de onderhandelingen tussen de Britse overheid en de Provisional
IRA (PIRA) hebben aangetoond, zijn regeringen en hun irreguliere tegenstanders meestal pas
bereid om te onderhandelen wanneer gewelddadige operaties tot een impasse hebben geleid.63

Een kwestie van legitimiteit
Wellicht het meest geciteerde risico dat regeringen lopen wanneer zij met gewelddadige
tegenstanders een dialoog aangaan, is dat zij hiermee legitimiteit verlenen aan groeperingen
die de rechtsorde ontwrichten. Door direct of indirect in contact te treden met terroristen
kennen regeringen hun tegenstanders in feite een status als legitieme gesprekspartner toe,
daarmee implicerende dat deze groeperingen méér zijn dan gewelddadige criminelen.
Onderhandelingen zijn zo gezien een concessie en een zwaktebod; de regering erkent zowel
de status van haar tegenstander alsook het feit dat deze niet zomaar verslagen kan worden.
Juist doordat het aangaan van een dialoog gepaard gaat met een legitimiteitoverdracht in het
voordeel van de terroristen, is deze vorm van contraterrorisme zo beladen.64
63

Wither, ‘Selective engagement with Islamist terrorists’, 18-19; Bapat, ‘Insurgency and the opening of peace
processes’, 701, 714.
64
Harmonie Toros, ‘“We don’t negotiate with terrorists!”: legitimacy and complexity in terrorist conflicts’,
Security Dialogue 39:4 (augustus 2008) 408, 410; Paul Wilkinson, Terrorism versus democracy: the liberal state
response (Abingdon: Routledge 2006), 51-52; Wither, ‘Selective engagement with Islamist terrorists’, 22;
Mnookin, ‘When not to negotiate’, 1087, 1089; Byman, ‘Talking with insurgents’, 125-126, 129; Hayes et al.,
‘Negotiating the non-negotiable’, 454-455; Guy Olivier Faure, ‘Negotiating with terrorists: the hostage case’,
International Negotiation 8:3 (2003) 476.

28

Legitimiteit lijkt dus een kernbegrip te vormen in het ethische debat over
onderhandelen met terroristen. Maar hoe precies kan praten met een tegenstander tot diens
legitimatie leiden? Harmonie Toros haalt in het kader van deze vraag de redenering van Paul
Gilbert aan, die meent dat terroristische groeperingen zichzelf van iedere vorm van
legitimiteit ontdoen door geweld te gebruiken tegen burgerdoelen. Hierdoor vallen zij buiten
de geaccepteerde conventies waaraan partijen zich dienen te houden wanneer zij als mogelijke
onderhandelingspartner gezien wensen te worden. Regeringen die dit proces omdraaien door
alsnog de dialoog aan te gaan heffen dus in feite de straf van maatschappelijke uitsluiting op
die het gevolg is van ongeoorloofd geweldsgebruik.65
Daarnaast duiden regeringen vaak met opzet gewelddadige bewegingen aan als
terroristen. Het stigma dat met deze term gepaard gaat wordt zo gebruikt om tegenstanders
van hun legitimiteit te ontdoen en neer te zetten als moorddadige criminelen. Wanneer een
staat uiteindelijk toch besluit om met een langdurig gedemoniseerde opponent om de tafel te
gaan zitten, dan kan de geloofwaardigheid van de regering ernstige schade oplopen, zowel in
de ogen van de binnenlandse bevolking als de internationale gemeenschap. Een voorbeeld van
dit probleem is de recente controverse rondom het verwijderen van Taliban leiders van de
zogeheten black list die door de Verenigde Naties wordt bijgehouden. Voorstanders menen
dat hiermee de weg naar onderhandelingen zou worden geopend, maar critici veroordelen dit
voornemen. Het zou immers aantonen hoe wanhopig de NAVO en de Karzai regering zijn om
met de Taliban in gesprek te treden en daarnaast de effectiviteit van de black list als
stigmatiserend strafmiddel verminderen.66
Het erkennen van gewelddadige extremisten is dus zo controversieel omdat het een
maatschappelijk taboe op geweld tegen burgers doorbreekt en de geloofwaardigheid van de
onderhandelende regering aantast. Maar het legitimeren van een irreguliere tegenstander was
wellicht lang niet zo problematisch als er niet ook grote praktische risico’s mee gemoeid
waren. Ten eerste kan er een escalatie van geweld plaatsvinden. Aangemoedigd door het
succes van de terroristische groep die door geweldsgebruik officiële erkenning heeft
verworven, kunnen andere extremisten zich aangemoedigd voelen om ook gewapenderhand
hun eisen kenbaar te maken. Daarnaast ondermijnen onderhandelingen met terroristen juist
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die groeperingen die op een vreedzame wijze naar veranderingen hebben gestreefd.
Regeringen die met terroristen om de tafel gaan zitten impliceren immers dat geweldsgebruik
een kans op succes kan opleveren die opereren binnen de kaders van de rechtsstaat niet biedt.
Tot slot vormt het ‘belonen’ van geweld met erkenning als gesprekspartner een bedreiging
voor de beginselen van de staat.67
Dit laatste argument hangt samen met het gegeven dat het ethische dilemma rondom
onderhandelen met terroristen terug te voeren valt op een normatief probleem. Wanneer een
democratie in gesprek treedt met terroristen die aanslagen hebben gepleegd, dan accepteert de
regering in feite dat twee normen worden geschonden; namelijk het machtsmonopolie van de
staat, en de norm betreffende het geweldloos bedrijven van politiek. Legitimering van
terrorisme doet daarom afbreuk aan de fundamenten van de staat zelf.68
Toros is echter van mening dat het gangbare debat over de legitimerende werking van
onderhandelingen van enige nuance dient te worden voorzien. Legitimiteit is namelijk niet
iets tastbaars zoals geld, grondstoffen of territorium. Regeringen kunnen legitimiteit in die zin
dan ook niet zomaar aan terroristische opponenten schenken door met ze te onderhandelen.
Om dit punt toe te lichten haalt Toros Mark Suchman aan die legitimiteit definieert als ‘“a
generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or
appropriate within some socially constructed systems of norms, values, beliefs and
definitions”.’69 Met andere woorden, legitimiteit is een subjectief gegeven dat regeringen niet
zondermeer in naam van hun bevolking kunnen toekennen of afnemen. Onderhandelingen
zullen dus in eerste instantie tot legitimering van de tegenstander leiden binnen de regering
zelf. Of de samenleving politici hierin volgt is afhankelijk van binnen de verschillende
bevolkingsgroepen heersende opvattingen over wat legitieme doelen zijn en welke middelen
geaccepteerd worden om deze te bereiken.70
Ter illustratie kan er gewezen worden op de PIRA. Deze gewelddadige groep
nationalisten werd door de Britse regering zondermeer gezien als een terroristische organisatie
en ook zo gedefinieerd. Hiermee was de PIRA echter niet in de ogen van alle Britse
onderdanen gecriminaliseerd; veel Noord-Ierse katholieken steunden de separatisten alsnog.
In feite was de brede katholieke steun voor de PIRA één van de voornaamste redenen waarom
de Troubles dertig jaar aanhielden, een conflict dat gezien zou kunnen worden als een botsing
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tussen twee verschillende opvattingen over legitimiteit; tussen de regering in Westminster die
het gewapend nastreven van Ierse onafhankelijkheid onacceptabel achtte, en grote delen van
de Ierse katholieke bevolking die meenden dat hun grieven gewelddadig optreden weldegelijk
legitimeerden.71
Buitengewoon lastig vanuit ethisch perspectief zijn tevens de amnestieregelingen die
regeringen vaak met individuele terroristen treffen tijdens onderhandelingen. Door
strafvermindering of zelfs complete kwijtschelding mogelijk te maken hebben regeringen in
het verleden reeds veroordeelde alsook nog voortvluchtige terroristen weten over te halen om
hun verzet te staken en kostbare informatie over hun collega’s prijs te geven. Deze methode
werd begin jaren tachtig in Italië toegepast en was, zoals eerder betoogd, bijzonder effectief in
het uitschakelen van de Brigate Rosse. Ook de Britse regering verleende amnestie aan
terroristen die bereid waren te getuigen tegen vermeende PIRA leden. De zogeheten
supergrass trials die hieruit ontstonden waren echter lang niet zo effectief als de Italiaanse
pentiti wetgeving. Dit kwam ondermeer doordat er maar relatief weinig PIRA leden aan deze
processen meewerkten, en omdat de meeste veroordelingen in hoger beroep ongeldig werden
verklaard. Maar succesvol of niet, het verlenen van gratie aan criminelen die verdacht worden
van, en vaak ook veroordeeld zijn voor, zware misdrijven zoals meervoudige moord, kan
rekenen op hevige maatschappelijke kritiek. Dit was in beide hier aangehaalde voorbeelden
het geval, waarbij de discussie zich niet alleen richtte op de hevige publieke verontwaardiging
over het op vrije voeten stellen van terroristen, maar ook op de negatieve gevolgen van
dergelijke amnestieregelingen voor de positie van de rechtstaat.72
Tot slot is het interessant om kort in te gaan op wat Guy Olivier Faure de ‘moral gap’
noemt. Hiermee duidt Faure een normatieve kloof aan tussen extremisten en
vertegenwoordigers
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onderhandelingsprocessen. Door een sterke (wederzijdse) afkeer tussen de gesprekspartners
kan het voorkomen dat ‘the empathy process by which one side stands in the shoes of the
other and tries to understand (if not to share) their views can hardly operate.’73 Door een
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gebrek aan inbeeldingsvermogen in de standpunten van de tegenpartij wordt het effectief
voeren van onderhandelingen buitengewoon lastig, daar het doen van de noodzakelijke
concessies om tot een wederzijds acceptabele overeenkomst te komen wordt uitgesloten door
sterke morele verontwaardiging. 74 Of zoals Audrey Cronin het samenvat, ‘[d]iligent,
dispassionate, apolitical analysis is the capital investment without which negotiations are
bankrupt before they begin.’75

Mogelijkheden om met de ethische dilemma’s om te gaan
De daden van terroristen zijn vaak zo weerzinwekkend dat onderhandelingen een moreel
onaantrekkelijke contraterrorismestrategie kunnen vormen. Daarnaast loopt een regering die
toch de dialoog aangaat verschillende risico’s; kritiek uit binnen –en buitenland, het
onbedoeld aanmoedigen van andere terroristische groeperingen en het schofferen van partijen
die op vreedzame wijze veranderingen nastreven. Onderhandelingen met extremisten kunnen
hierdoor een bedreiging vormen voor de fundamenten van de rechtsorde. Toch pleiten veel
experts ervoor dat morele overwegingen geen onomstotelijke belemmering mogen vormen
voor het praten met terroristen. De volgende paragrafen zullen verschillende argumenten
bespreken die stellen dat morele overwegingen juist een reden zijn om wél te praten.
Wellicht de meest overtuigende reden om onderhandelingen in te zetten als
contraterrorismemaatregel zijn de verschillende succesverhalen. In El Salvador tekende de
regering in 1992 een vredesverdrag met de Farabundo Marti Nationaal Bevrijdingsfront
(FMLN), in Nicaragua kwam eind jaren tachtig een staakt-het-vuren tot stand tussen de
Sandinista (FSLN) regering en de Contra rebellen. Ook in Zuid Afrika, Peru, Noord-Ierland
en Italië vormden dialogen en concessies belangrijke stappen op weg naar de beëindiging van
terrorisme.76 Zoals Michael Wines het treffend brengt; ‘the evidence suggests that terrorism
has eased when opponents negotiate, and that it is inflamed when they do not.’77
Uit principiële overwegingen niet willen onderhandelen met extremisten kan dus
leiden tot het uitsluiten van beleid dat kan bijdragen aan de oplossing van het probleem en
gaat daarmee tegen de eisen van Realpolitik in. Daarnaast is het in de praktijk zo dat vrijwel
alle regeringen contacten hebben onderhouden met hun terroristische tegenstanders, zelfs
wanneer publiekelijk verkondigd werd dat er nooit en te nimmer zou worden onderhandeld.
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Dergelijke demonisering kan een ernstig probleem vormen wanneer achter de schermen blijkt
dat de gesprekken resultaat boeken, want de publieke opinie kan zich sterk tegen
onderhandelingen keren en de regering van leugenachtigheid beschuldigen. Zelfs effectief
beleid moet ‘verkocht’ kunnen worden aan de achterban en publieke opinie moet bewerkt
worden om burgers te overtuigen dat onderhandelingen een historisch moment
vertegenwoordigen om een einde aan geweld te maken. In die zin is het interessant dat de
argumenten voor onderhandelen met terroristen verder reiken dan historische voorbeelden
waarin een succesvol resultaat werd behaald.78
Whither wijst erop dat geweld en onderhandelen beide vormen van communicatie zijn,
en dat er dus feitelijk geen grond is om het eerste goed te keuren en het laatste af te wijzen
met als argument dat praten met terroristen moreel onacceptabel is. Zeker wanneer de eerste
vorm van ‘communicatie’ vaak in een escalerende geweldsspiraal resulteert terwijl de tweede
langdurige oplossingen kan bieden. Onderhandelen met terroristen mag dan een taboe zijn,
maar is beleid gericht op repressie en geweld niet ook een schending van liberaaldemocratische principes?79
Daarnaast valt het argument dat onderhandelingen als ‘beloning’ voor politiek geweld
ook andere groeperingen tot gewelddadig extremisme kunnen leiden ook om te draaien. Net
zo goed zou immers beweerd kunnen worden dat niet onderhandelen extremisme aanwakkert
doordat oppositionele groeperingen geen andere keuze wordt overgelaten dan het gebruik van
geweld.80
In westerse samenlevingen heerst er een maatschappelijk taboe op het gewelddadig
afdwingen van politieke veranderingen. Juist omdat terroristen zich hier niets van aantrekken
kunnen regeringen die met hen onderhandelen ernstige imagoschade oplopen. Dit kan een
directe dialoog tussen regering en terroristen uitsluiten, maar hoeft niet te beteken dat
onderhandelingen helemaal geen rol meer kunnen spelen. Terroristische groeperingen
behoren namelijk vaak tot een bredere verzetsbeweging waarvan zij de meest extreme
representanten vormen. Wanneer een regering erin zou slagen om met verzetsleden om de
tafel te gaan zitten die niet direct geassocieerd zijn met terrorisme, zou dit de norm van
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geweldloos verzet juist kunnen verstreken. Daarnaast zou het kunnen aantonen dat legale
politieke campagnes effectief kunnen zijn terwijl terrorisme niet loont.81
Maar ook directe contacten met leden van terroristische organisaties zijn te verdedigen.
Door bijvoorbeeld terroristen pas toe te laten tot onderhandelingen wanneer zij een staakt-hetvuren hebben geïmplementeerd, kan een regering de norm van geweldloos verzet
benadrukken. Directe contacten met terroristen kunnen tevens de gematigde facties binnen
extremistische groeperingen versterken en hen in staat stellen om een koerswijziging in te
zetten richting een vreedzamere afhandeling van het conflict. Britse onderhandelingen met de
politieke tak van de PIRA, Sinn Fein, stelde deze relatief gematigde organisatie in staat om de
harde kern van strijders te overtuigen dat geweld plaats moest maken voor overleg. Tot slot
kunnen onderhandelingen ook een manier zijn om terroristen te re-integreren in het reguliere
politieke proces. 82 Een dergelijk ‘apprenticeship in democracy’ kan extremisten ertoe
bewegen om hun standpunten te matigen. Zo kan de weg vrijgemaakt worden voor de
compromissen die nodig zijn om onderhandelingen succesvol te laten verlopen.83
Het meest overtuigende argument waarom ethische overwegingen juist vóór
onderhandelingen met terroristen pleiten is hiermee echter nog niet genoemd. Faure benadrukt
dat de principiële weigering om te onderhandelen met terroristen overstegen wordt door een
‘insurmountable priority: the onus to save lives.’ 84 Met andere woorden; hoe moreel
verwerpelijk onderhandelen met gewelddadige tegenstanders ook is, regeringen zijn het
moreel verplicht aan hun burgers omdat het garanderen van hun veiligheid absolute prioriteit
heeft.85 ‘The ethical imperative of democratic leaders is to ensure the safety and security of
their population, no matter what.’86

Samenvatting en conclusies
Onderhandelen met terroristen is zondermeer een beladen onderwerp en regeringen die zich
aan een dergelijk proces committeren kunnen rekenen op hevige morele verontwaardiging
vanuit binnen –en buitenland. Er zijn verschillende argumenten aan te dragen waarom het
vanuit ethisch perspectief onacceptabel is om met groeperingen die op gewelddadige wijze
politieke veranderingen nastreven om de tafel te gaan zitten. Hoewel deze redeneringen veelal
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de boventoon voeren in discussies over onderhandelingen, waarbij er gewezen wordt op het
gevaar voor de rechtsstaat, de democratie-ondermijnende effecten van het ‘belonen’ van
geweld met erkenning als legitieme gesprekspartner en de gevaren dat dit andere
groeperingen ook aanmoedigt om naar de wapenen te grijpen, is de realiteit minder zwart-wit
dan ‘we onderhandelen niet met terroristen’. Zo heeft dit hoofdstuk aangetoond dat
onderhandelingen historisch effectief kunnen zijn, dat niet praten met gewelddadige
tegenstanders net zo goed tot meer geweld kan leiden, en bovenal dat regeringen een morele
verplichting hebben om hun burgers zo goed mogelijk te beschermen, wat betekent dat ook
onderhandelingen met verwerpelijke tegenpartijen niet geschuwd moeten worden wanneer
dergelijke gesprekken effectief lijken. Zoals William Zartman en Tanya Alfredson schrijven,
‘why should not those who are part of the problem be necessarily part of the solution?’87

87

I. William Zartman en Tanya Alfredson, ‘Negotiating with terrorists and the tactical question’ paper
gepresenteerd tijdens een seminar over ‘Negotiating with killers’, Airlie Conference Center, Warrenton, VS, 30
september 2005.

35

Hoofdstuk 3
Het verloop van onderhandelingen
Na in het vorige hoofdstuk in te zijn gegaan op het waarom, wanneer en met wie van
onderhandelen met terroristen, zal in dit deel van het rapport aandacht worden besteed aan het
onderhandelingsproces zelf. Er zullen wederom een aantal elementen centraal staan in dit
hoofdstuk die aan de hand van een literatuurstudie zullen worden besproken. Dit zijn de vraag
welke onderwerpen centraal zouden moeten staan tijdens onderhandelingen, hoe
onderhandelingsprocessen kunnen verlopen en wat de invloed van spoilers kan zijn op
vredesbesprekingen.

Het vaststellen van de agenda
Volgens Peter Sederberg dient een onderhandelingsproces aan een aantal basisvoorwaarden te
voldoen wil het een kans van slagen hebben. Alvorens de onderwerpen waarover
gediscussieerd zal worden te bepalen dienen beide partijen eerst een vruchtbare basis te
leggen voor verdere dialoog door drie uitgangspunten te onderschrijven. In de eerste plaats
behelst dit het erkennen van elkaars bestaansrecht, de conflicterende interesses die hieruit
voortkomen, en het feit dat gewelddadige oplossingen voor geen van beide partijen meer een
effectieve optie zijn. Ten tweede onderstreept Sederberg het belang om vertegenwoordigers te
kiezen die kunnen rekenen op brede steun van hun achterban, ook al worden regeringen
hierdoor gedwongen om met moreel verwerpelijke kandidaten aan tafel te gaan zitten. Tot slot
zal het verdere proces er wel bij varen wanneer de deelnemers enkele regels en normen weten
op te stellen om het nog lopende conflict in intensiteit te beperken, een aanbeveling die tevens
door Spector wordt genoemd.88
Ook Mnookin deelt zijn inzichten over hoe regeringen zich op onderhandelingen
kunnen voorbereiden. Zijn eerste twee aanbevelingen worden gevormd door het vaststellen
van de eigen belangen en die van de tegenpartij. Wat wil de onderhandelende regering
bereiken, en wat, op basis van de beschikbare informatie, zijn de korte –en lange termijn
doelen van de tegenstander? Hierbij is het vaak van belang om door de gepropageerde eisen
heen te kijken om zo vast te stellen wat werkelijk van belang is voor de terroristische
organisatie, een aanbeveling die ook door Spector wordt gedaan.89 Op basis van dergelijke
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informatie kunnen onderhandelaars vervolgens een poging doen om de voor –en nadelen van
de verschillende onderhandelingsopties tegen elkaar af te wegen.90
Op soortgelijke wijze heeft ook Byman een aantal vragen opgesteld die beleidsmakers
dienen te stellen alvorens aan het inhoudelijke deel van de onderhandelingen te beginnen.
Relevant voor dit deel van het rapport is ten eerste de vraag welke concessies een regering
bereid is te doen aan de terroristische tegenpartij. Zullen deze toereikend zijn om het gedrag
van de opponent te veranderen? Daarnaast oppert Byman dat het nuttig kan zijn om in te
schatten hoeveel stemmen de terroristen zouden winnen bij deelname aan vrije verkiezingen.
Wanneer oppositionele groeperingen menen macht te kunnen vergaren door politieke
deelname, zullen ze namelijk eerder geneigd zijn om in onderhandelingen te investeren. Tot
slot wijst de auteur erop dat brede politieke steun voor de beslissing van de overheid om te
onderhandelen essentieel is om de onvermijdelijke kritiek op het praten met terroristen te
kunnen weerstaan.91

Waarover onderhandelen?
De kritiek op onderhandelen met terroristen waar Byman op doelt, kan zowel uit binnenlandse
als buitenlandse hoek komen en figureert in vrijwel iedere verhandeling over praten met
extremisten als een vooraanstaand obstakel voor dialoog. Hier is de mogelijke oplossing die
Neumann aandraagt vooral interessant. Neumann erkent namelijk de risico’s van
onderhandelen met extremisten, maar stelt tegelijkertijd dat niet praten vaak geen optie is.
Zijn voorstel om uit dit dilemma te geraken is om concessies te verdelen in twee soorten;
primaire concessies hebben betrekking op de doelstellingen van de terroristen terwijl
secundaire toezeggingen ingaan op het lot van individuele opstandelingen.92
In de optiek van Neumann kunnen regeringen direct met terroristen onderhandelen
waar het secundaire concessies betreft. Maar ‘no self-respecting democracy can allow a small
group of once-violent conspirators to impose constitutional change, even after it has
ostensibly renounced violence.’ 93 Daarom is het volgens Neumann van groot belang dat
primaire concessies alleen bespreekbaar worden nadat de terroristische organisatie zich heeft
gecommitteerd aan het democratisch proces. Constitutionele veranderingen worden op deze
wijze alleen doorgevoerd wanneer er voldoende maatschappelijke steun voor bestaat,
uitgedrukt in het aantal stemmen dat de terroristen weten te vergaren. Er lijkt echter een risico
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te schuilen in deze aanpak dat Neumann niet bespreekt, namelijk dat deze methode alleen kan
slagen wanneer regeringen bereid zijn het risico te lopen dat hun tegenstanders aanzienlijke
legitieme politieke macht gaan vergaren. Bij kleinere randgroeperingen zal dit niet direct een
risico zijn, maar onderhandelingen worden doorgaans alleen gevoerd met tegenstanders die al
hebben bewezen over aanzienlijke macht te beschikken.94
In vergelijking met de moeilijkheden die verbonden zijn aan het laten deelnemen van
(voormalige) terroristen aan een democratisch proces, zijn de verschillende facetten van het
onderhandelen over secundaire concessies eenvoudiger te overzien. Voor regeringen kan het
zinvol zijn om te onderhandelen over het lot van individuele terroristen omdat dit
mogelijkheden biedt voor de ontwapening en herintegratie van een groot deel van de
vijandelijke strijders. Dergelijke amnestieregelingen kunnen het vertrouwen van de doorsnee
rebel in de overheid vergroten door te laten zien dat er nog hoop is op een geweldloze
toekomst. Daarnaast versterken dergelijke concessies de positie van de voorstanders van
onderhandelingen binnen de terroristische groepering. ‘[T]he demobilization of soldiers and
their reintegration into civilian life is the single most important sub-goal of peace
implementation.’
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Zartman is van mening dat het voor succesvolle onderhandelingen essentieel is om het
onderwerp van gesprek te verleggen van de eisen van de terroristen naar hun persoonlijke
toekomst. Door duidelijk te maken dat de politieke eisen in geen geval ingewilligd gaan
worden maar dat er over het lot van de terroristen zelf nog wel te praten valt, worden volgens
Zartman mogelijkheden voor dialoog gecreëerd. Het is goed voor te stellen dat een dergelijke
aanpak vruchten af kan werpen bij tactische onderhandelingen over het vrijlaten van
gijzelaars en dergelijke. Maar of deze methode ook succesvol kan zijn in strategische
onderhandelingen is zeer de vraag. Als de regering dusdanig sterk is dat zij de eisen van de
rebellen opzij kan schuiven en over hun lotsbestemming kan beslissen, waarom zijn beide
partijen dan überhaupt in onderhandelingen verzeild geraakt? Als de regering in kwestie niet
haar wil kan opleggen aan de terroristen, waarom zouden deze laatste dan enige interesse
tonen in gesprekken die hen geen stap dichter bij hun doelstellingen brengen?97 Dit is een
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steeds terugkerend probleem van de zeer prescriptieve aard van de studies die hier besproken
worden.
De specifieke onderwerpen die tijdens onderhandelingen worden besproken zijn
uiteraard zeer context gebonden, waardoor het trekken van lessen en het opstellen van
aanbevelingen voor het inhoudelijke deel van gesprekken met terroristen vrijwel onmogelijk
is. Toch bieden de hier beschreven zienswijzen enkele aanknopingspunten. Door de te
behandelen thema’s op te delen in een categorie van mogelijke politieke concessies en een
van mogelijke concessies aan individuele terroristen, kunnen regeringen beter zicht krijgen op
de concessies die zij mogelijkerwijs kunnen of bereid zijn te doen. Daarnaast blijkt het
uitermate belangrijk te zijn voor zowel de regering als de terroristen om zich te verzekeren
van de steun van hun achterban voordat er verregaande inhoudelijke concessies worden
gedaan, zoals het volgende voorbeeld kan illustreren.
In 1973 leidden onderhandelingen tussen de Britse en Ierse overheden tot het
Sunningdale Agreement, een proces waarbij ook Noord-Ierse nationalistische en unionistische
politieke partijen waren betrokken. Deze overeenkomst voorzag in een nieuwe politieke
structuur in Noord-Ierland die het katholieke deel van de bevolking meer zeggenschap in
bestuurlijke aangelegenheden zou geven. Uiteraard hoopten de politici in Londen dat dit een
belangrijke voedingsbodem voor extremisme zou verwijderen. De reactie van de unionisten,
die Noord-Ierland als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk wilden behouden en zichzelf
dus als Britten beschouwden, was echter ongekend fel. Bang dat hun eigen regering hen had
overgeleverd aan de wens van de nationalisten en de PIRA om Noord-Ierland bij de Ierse
Republiek te voegen, riepen de unionisten in 1974 een massale staking af. Publieke diensten
raakten massaal ontregeld en de economie kwam onder zeer grote druk te staan. Niet bereid
om het leger in te zetten tegen de stakers kon de Britse overheid weinig anders doen dan het
Sunningdale Agreement ontmantelen en zelf weer directe controle over de provincie te gaan
uitoefenen. Het onderhandelde verdrag doorstond dus niet de publieke opinie test, terwijl er
nog niet eens sprake was van directe onderhandeling met terroristen of hun
vertegenwoordigers.98
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Het onderhandelingsproces
De rol die vredesverdragen hebben gespeeld in burgeroorlogen sinds het einde van de Koude
Oorlog, conflicten waar terrorisme veelvuldig in voorkwam, hebben duidelijk gemaakt dat
onderhandeling een langdurig proces is. De meeste vredesverdragen die berustten op een
enkele overeenkomst zijn instabiel gebleken, maar ook langdurige onderhandelingsprocessen
bestaande uit meerdere verdragen bieden geen garantie op succes. Peter Wallensteen wijst er
op dat hoe langer de onderhandelingen duren, des te groter de kans wordt dat ontevreden
facties het proces willen saboteren of dat onvervulde verwachtingen een terugval tot geweld
inluiden.99
Overeenkomsten tussen regeringen en terroristen worden meestal niet bereikt na een
enkele ronde onderhandelingen, en het proces zelf kan gevaren herbergen wanneer het tot
ontevredenheid bij de (in)direct betrokkenen leidt. Hoewel nuttig, zijn deze inzichten van een
zeer algemene aard. In de volgende paragrafen zullen enkele wat meer gedetailleerde
observaties over onderhandelingsprocessen zoals besproken in de academische literatuur
behandeld worden
Spector is van mening dat regeringen die onderhandelen zich het beste kunnen
bedienen van coercive diplomacy en harde onderhandelingstechnieken. Dat wil zeggen dat
onderhandelaars hun woorden kracht bij kunnen zetten door ultimata te stellen, sancties af te
kondigen en de tegenpartij te dreigen met harde repercussies wanneer er in hun ogen
onvoldoende voortgang wordt geboekt. Zeker waar de tegenpartij wordt gevormd door moreel
verwerpelijke terroristen kan een dergelijke aanpak (politiek) aantrekkelijk klinken. Er
worden dan wel concessies gedaan door met extremisten om de tafel te gaan zitten, maar veel
verder dan dat hoeft een overheid niet te gaan. De vraag is echter in hoeverre hier nog sprake
kan zijn van daadwerkelijk onderhandelen en of een soortgelijke aanpak behalve emotioneel
bevredigend ook politiek effectief is?100
Stephanie Nicolas onderscheidt twee strategieën om onderhandelingen te voeren; een
vijandelijke en een probleemoplossende. De eerste strategie kenmerkt zich doordat de
onderhandelaar probeert zijn eigen voordeel te maximaliseren en daarbij de belangen van de
tegenpartij negeert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van psychologische oorlogvoering om de
onderhandelingspartner het zo ongemakkelijk mogelijk te maken ten einde een snelle
99

Peter Wallensteen, Understanding conflict resolution: war, peace and the global system (Londen: Sage 2007),
124.
100
Spector, ‘Negotiating with villains revisited’, 619. Zie ook: Jan F.W. van Angeren, The opportunities & limits
of compellence strategies: the quest for a framework for analysis. Proefschrift. (Leiden: Universiteit Leiden
2006).

40

doorbraak in de gesprekken te forceren. Vaak komen er harde ‘alles of niets’ eisen op tafel die
worden onderstreept door publieke uitlatingen die enige vorm van accommodatie onmogelijk
maken zonder dat de onderhandelende regering grote imagoschade oploopt. Tot slot kenmerkt
de ‘vijandelijke onderhandelaar’ zich door te dreigen met geweld, bijvoorbeeld in de vorm
van militaire maatregelen.101
In tegenstelling tot Spector is Nicolas geen voorstander van deze harde aanpak.
Compromisloos onderhandelen kan leiden tot vervreemding tussen beide partijen en zo een
einde aan de dialoog inluiden. Het marginaliseren van de opponent kan versterkt worden
wanneer deze in de ogen van de onderhandelende regering onconventioneel is, dat wil zeggen
wanneer het gesprek gevoerd wordt door twee partijen met zeer verschillende opvattingen
over politiek en uiteenlopende culturele achtergronden. Gesprekken tussen westerse
overheden en bijvoorbeeld de Taliban zouden bijzonder vatbaar zijn voor dit risico.102
De probleemoplossende onderhandelingsstijl die Nicolas aanbeveelt onderscheidt zich
door rekening te houden met de behoeften van de tegenpartij. Uiteraard vormen de eigen
belangen, interesses en doelstellingen de basis van de te voeren gesprekken, maar in plaats
van de opponent te kleineren probeert de onderhandelaar de zaken te zien vanuit diens
perspectief. Daarbij is het van belang om aandacht te besteden aan de culturele verschillen
tussen de partijen om zo de eisen van de tegenstander in een juist perspectief te krijgen. Door
voorstellen te formuleren waar alle deelnemende partijen wel bij varen, kan de
probleemoplossende stijl van onderhandelen bijdragen aan meer inclusieve overeenkomsten.
Het gaat hierbij om het aanpakken van de oorzaken van terrorisme, in plaats van het
maximaliseren van de korte termijn winst van één partij.103
Een andere onderhandelingsstrategie die door verschillende auteurs wordt aanbevolen
is het tegen elkaar uitspelen van verschillende facties binnen de terroristische groepering.
Zoals eerder opgemerkt vormen terreurorganisaties zelden een homogeen geheel. De vele
verschillende opvattingen, bijvoorbeeld over de bruikbaarheid van geweld of de mate waarin
de einddoelen vatbaar zijn voor onderhandeling, vormen potentiële breuklijnen. Mesquita laat
zien dat ‘[t]he existence of such rivalries increases the government’s bargaining leverage.’104
De mogelijkheid om dergelijke rivaliteiten te benutten neemt toe naarmate de terroristische
groepering groter wordt en meer steun geniet omdat ‘as support for the challenger Group
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increases, so also do opportunities for the regime to exploit weak points in the linkages among
the various levels of support.’105 Hier komt wel een risico om de hoek kijken, namelijk dat de
terroristische groep uiteenvalt in verschillende elkaar beconcurrerende delen. Terwijl dit door
sommige experts als een voordeel wordt gezien, wordt over het algemeen aangenomen dat de
oplossing van het onderliggende probleem er door wordt bemoeilijkt.
Een belangrijk voorbeeld hierbij is wederom Noord-Ierland, waar het vredesproces
van de jaren negentig niet door alle PIRA leden werd geaccepteerd. Zo ontstonden er twee
splintergroepen, de Real IRA (RIRA) en de Continuity IRA (CIRA). In 1998 pleegde de RIRA
een grootschalige aanslag op het Noord-Ierse Omagh met 29 doden en meer dan 200
gewonden als gevolg. Hoewel de Provisional IRA sinds het vredesverdrag van 1998 geen
aanslagen meer heeft gepleegd, zijn beide hier genoemde splintergroepen nog altijd actief,
hoewel de intensiteit van de aanslagen niet meer in de buurt is gekomen van het geweldniveau
van de Troubles.106

Spoilers
De aanslag op Omagh was een typisch voorbeeld van een spoiler operatie bedoeld om het
vredesproces te saboteren. De meest toonaangevende studie op het gebied van spoilers is die
van Stephen Stedman uit 1997, waarin niet alleen een typologie van dit fenomeen wordt
ontwikkeld, maar ook enkele beheersingsstrategieën worden voorgesteld.107
‘Peace processes create spoilers.’108 Dat wil zeggen, spoilers bestaan enkel in relatie
tot het vredesproces dat ze willen ondermijnen. Dit komt doordat onderhandelingen vrijwel
nooit door alle betrokken partijen als een gunstige ontwikkeling worden gezien. Hierdoor
ontstaan splintergroeperingen die het aangaan van dialoog zien als het verloochenen van
principes, of die vrezen dat de uitkomst van de onderhandelingen een inperking van hun
macht zal betekenen. Stedman beschrijft spoilers tevens aan de hand van een viertal
dimensies, te beginnen met hun positie ten opzichte van het vredesproces. Maken de
saboterende partijen deel uit van de onderhandelingen of staan ze er buiten?109
De zogeheten interne spoilers zijn deelnemer aan het proces van onderhandeling en
verbreken naderhand hun toezeggingen. Een voorbeeld hiervan is de Rwandese president
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Habyarimana aan de vooravond van de genocide in 1994. Hij had net het Arusha akkoord
getekend waarin machtsdeling tussen de Hutus en de Tutsis was opgenomen maar door druk
van de Hutu extremisten in zijn kamp kwam hij terug op zijn toezeggingen. Externe spoilers
hebben geen deel gehad aan de gesprekken en ontplooien gewelddadige activiteiten om het
proces te frustreren. Wanneer in onderhandelingsprocessen niet alle betrokken partijen
participeren dan neemt het risico van externe spoilers toe. De aanslagen die Hamas en de
Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) pleegden gedurende het vredesproces tussen Israel en de
PLO illustreerden op treffende wijze de ontwrichtende rol die externe spoilers kunnen
spelen.110
Gedurende de jaren negentig van de vorige eeuw voerde de Israëlische regering
onderhandelingen met de PLO. Deze koepelorganisatie voor verschillende Palestijnse
verzetsbewegingen werd destijds geleid door Yasser Arafat. Daarnaast gaf Arafat ook leiding
aan Fatah, de grootste verzetbeweging binnen de PLO. Hoewel Fatah in de jaren vijftig en
zestig streed voor de vernietiging van de Joodse staat, had de organisatie in het decennium
voorafgaand aan het vredesproces een mildere positie ingenomen. Arafat was bereid om het
bestaansrecht van Israël te erkennen en een twee-staten oplossing na te streven.111
Gedurende de jaren tachtig waren echter ook een aantal Islamitische verzetsgroepen
opgericht die op toenemende populariteit konden rekenen. Hamas en de Palestijnse
Islamitische Jihad waren fel tegen enige vorm van compromis met Israël en zagen de
bereidheid van Arafat om te onderhandelen dan ook als een verraad aan de Palestijnse zaak.
Door middel van aanhoudende zelfmoordaanslagen probeerden deze organisaties vervolgens
om het vredesproces te saboteren. Hierin waren ze in hoge mate succesvol omdat de Israëliërs
Arafat verantwoordelijk hielden voor de terreurdaden.112
Voor de Israëlische regering was het vooral van belang dat de onderhandelingen
bijdroegen aan een verbetering van de veiligheidssituatie. De aanslagen van Hamas en PIJ
waren zo ontwrichtend dat Israël het nut van verdere dialoog in twijfel trok en uiteindelijk
voor hardhandig militair optreden koos. Anderzijds verbeterden Hamas en PIJ ook hun
machtspositie ten opzichte van Arafat omdat de PLO door de mislukte onderhandelingen sterk
aan populariteit had ingeboet. In 2000 brak de tweede intifada los waarmee er een definitief
einde kwam aan het vredesproces.113
De overige drie dimensies van spoilers betreffen:
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1. De aantallen splintergroeperingen.
2. Tot welk type spoiler deze groeperingen gerekend kunnen worden.
3.

De oorsprong van de wens om het vredesproces te ondermijnen.

Meerdere spoilers betekenen dat er verschillende management strategieën gehanteerd dienen
te worden, waarbij het van belang is om niet een groep saboteurs te verzwakken en daarbij de
andere de vrije ruimte te geven. De aanzet tot sabotage van een vredesproces kan gegeven
worden door het leiderschap of de bredere achterban van een beweging. Wanneer leiders een
obstakel vormen voor deelname aan een onderhandelingsproces kan ingezet worden op hun
vervanging door meer gematigde stemmen. Wanneer het echter voornamelijk de grote groep
aanhangers is die niets ziet in vredesbesprekingen, dan is het voorkomen van sabotage acties
vele malen gecompliceerder.114
Stedman beschrijft drie typen spoiler die onderling verschillen in de doelen die ze
nastreven en de toewijding aan het behalen van deze doelen.115
1. De beperkte spoiler heeft gematigde doelen zoals politieke erkenning, deelname
aan het vredesproces of vergoeding voor geleden schade. Dat de doelen beperkt
van omvang zijn betekent echter niet dat ze met minder dan totale toewijding
worden nagestreefd.
2. Dit geldt ook voor de totale spoiler, met dat verschil dat dit type saboteur de
absolute macht wil vergaren en niet bereid is hier enige concessies aan te doen.
3. Tot slot beschrijft Stedman de hebzuchtige of pragmatische spoiler, een soort
tussencategorie van groeperingen die hun eisen aanpassen aan de hand van
kosten/baten analyses. Wanneer totale doelen haalbaar lijken wordt hierop ingezet,
maar stevige oppositie kan de pragmatische spoiler overtuigen om beperktere
doelstellingen na te gaan streven.116
Belangrijk om op te merken bij deze typologie is dat het soort spoiler wordt bepaald in
verhouding tot het verdrag in kwestie en niet op basis van retoriek. Hezbollah heeft
bijvoorbeeld jarenlang fel geagiteerd tegen Israel en zich openlijk uitgesproken voor de
vernietiging van de Joodse staat, terwijl de strijders in de praktijk openstonden voor contacten
tussen Libanon en Tel Aviv. Ook de PLO en de PIRA zijn voorbeelden van organisaties die
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uiteindelijk bereidheid toonden om te onderhandelen na jaren van ‘absolutistisch’ geweld en
buitengewoon harde uitlatingen.117
Daarnaast kan de onderverdeling van spoilers naar type verder worden verfijnd door
een onderscheid te maken tussen intentie en capaciteiten. Uiteraard zijn voornamelijk die
spoilers gevaarlijk die naast de wil om een vredesproces te saboteren ook beschikken over de
nodige middelen. Stedman noemt de aanwezigheid in het conflictgebied van waardevolle
grondstoffen en inmenging van een externe mogendheid ten gunste van de saboterende
partijen als belangrijke factoren die spoilers in staat kunnen stellen om de daad bij het woord
te voegen.118
Stedman beargumenteert dat de belangrijkste reden waarom spoilers erin slagen
onderhandelingsprocessen te frustreren de gebrekkige rol van buitenstaanders zoals de
Verenigde Naties is; ‘[w]here international custodians have created and implemented coherent,
effective strategies for protecting peace and managing spoilers, damage has been limited and
peace has triumphed.’ 119 De belangrijke rol die buitenstaanders kunnen spelen in het
begeleiden van vredesprocessen is echter aan een tweetal beperkingen onderhevig. Zo kunnen
de hoge kosten van een optreden als bemiddelaar afschrikken, en wordt het beheersen van
spoilers duidelijk gecompliceerder wanneer deze saboteurs beschikken over bescherming van
andere staten.120
Zij die spoilers wensen tegen te gaan kunnen zich bedienen van drie typen van
bemiddeling, die parallel aan elkaar benut kunnen worden. ‘1) inducement, or giving the
spoiler what it wants; (2) socialization, or changing the behavior of the spoiler to adhere to a
set of established norms; and (3) coercion, or punishing the spoiler behavior or reducing the
capacity of the spoiler to destroy the peace process.’121 De eerste methode is erg populair en
Stedman beargumenteert dat het vaak voorkomt dat spoilers worden geaccommodeerd zonder
dat erbij stilgestaan wordt dat slecht gedrag in feite wordt beloond. Het aanpakken van de
spoiler door middel van dwang komt het minst vaak voor. Twee belangrijke voorbeelden zijn
de represailles tegen de krijgsheer Mohammed Aidid in Somalië in 1993, en de NAVO
luchtaanvallen op Servische troepen tijdens de Kosovo oorlog in 1999.122
Vanaf december 1992 tot maart 1994 verleenden Amerikaanse strijdkrachten
ondersteuning aan de VN missie in Somalië (1992-1995). De oorspronkelijke doelstelling van
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de interventie was om bij te dragen aan de wederopbouw van de door burgeroorlog en
hongersnood verscheurde staat. Al snel kwam deze missie in het geding door het gewelddadig
optreden van de Somalische warlord Mohammed Aidid. Toen aanhangers van Aidid in juni
1993 enkele Pakistaanse VN soldaten ombrachten, lanceerden de Amerikanen een
grootschalige klopjacht om deze spoiler uit te schakelen. Dit resulteerde echter in een scherpe
toename van de spanningen tussen de bewoners van de Somalische hoofdstad Mogadishu en
de buitenlandse troepen. Aanhoudende vuurgevechten ondermijnden de toch al fragiele
veiligheidssituatie.123
Toen in oktober 1993 achttien Amerikaanse special forces omkwamen tijdens een
grootschalig gevecht met de militie van Aidid, was voor de regering in Washington de maat
vol. Onder druk gezet door een Amerikaanse bevolking die hevig verontwaardigd was over de
televisiebeelden waarop de lijken van de soldaten door Mogadishu werden gesleept, nam
President Clinton het besluit om alle strijdkrachten terug te trekken. Daarmee kwam ook
feitelijk een einde aan de grotere VN missie.124
In 1998 brak oorlog uit tussen Albanese rebellen in Kosovo, destijds een autonome
regio van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek Servië, en Servische strijdkrachten
onder leiding van Slobodan Milosevic. Om een einde te maken aan het geweld en de
grootschalige etnische zuiveringen die de Serviërs uitvoerden, lanceerde de NAVO onder
leiding van de Verenigde Staten operatie Allied Force. Van maart tot juni 1999 voerden
NAVO toestellen luchtaanvallen uit op Servische doelwitten. Hoewel de operatie te boek staat
als een succes voor de Alliantie omdat Milosevic uiteindelijk zijn troepen terugtrok, nam de
intensiteit van de etnische zuiveringen gedurende de bombardementen toe en vielen er door de
NAVO operaties ook aanzienlijke aantallen burgerslachtoffers.125
De keuze voor de meest geschikte aanpak van dergelijke saboteurs hangt af van de
motieven en inzet van de spoiler. Dwang kan effectief zijn tegen een spoiler met absolute
eisen die geen compromis toelaten. Luchtaanvallen, militaire invasies en economische
sancties zijn enkele voorbeelden van dwangmaatregelen die genomen kunnen worden om een
absolute spoiler te breken. Socialisering is een middel dat kan worden toegepast wanneer de
spoiler vooral pragmatisch handelt. Hierbij wordt geprobeerd om door toepassing van straf en
beloning de spoiler om te vormen tot een acceptabele deelnemer aan het vredesproces.
Toegeven kan werken in het geval van een spoiler die beperkte doelen nastreeft door
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tegemoet te komen aan diens grieven. De ervaring leert echter dat deze laatste methode te
vaak is toegepast zonder dat er de vraag werd gesteld of de spoiler in kwestie wel vatbaar was
voor deze aanpak.126
Het achterhalen van de motieven van de spoiler is van essentieel belang om een
passend antwoord op te stellen. Welke doelen wil de spoiler bereiken of wat zijn de
werkelijke intenties achter de weigering om mee te werken aan een vredesproces? Hoe
gecommitteerd is de spoiler aan zijn sabotagewerkzaamheden, welke mate van controle heeft
het leiderschap over de grotere organisatie en hoe homogeen is die organisatie? Tot slot,
welke effecten hebben de tegenmaatregelen van de interveniërende partij?127
Deze analyse wordt gecompliceerd door een aantal organisatorische obstakels. Hier
onderscheidt Stedman er vijf:128
1. ‘Prior commitments of the organization to the spoiler.’ Wanneer een staat of
internationale actor in het verleden steun of patronage aan de spoiler gegeven
heeft, kan deze relatie de (h)erkenning van het huidige probleem in de weg
staan.
2. ‘Organizational doctrine.’ Wanneer doctrines of ideologische overtuigingen
boven pragmatisch optreden worden gesteld, kan dit voor problemen zorgen.
Interveniërende partijen die bijvoorbeeld hun eigen neutraliteit centraal stellen,
kunnen hierdoor afzien van effectief optreden tegen spoilers, zelfs wanneer dit
tot hun mogelijkheden behoort.
3. ‘Organizational “holy grails”.’ Wanneer interveniërende staten of organisaties
zich blindstaren op één product van een vredesproces als tekenend voor het
succes van de onderhandelingen, zoals vrije verkiezingen, dan kunnen alle
andere zaken, hoe bedreigend ook voor de dialoog, genegeerd worden.
4. ‘Organizational interests.’ Eigenbelang kan voorkomen dat er effectief wordt
opgetreden tegen spoilers. Zo werd het optreden van de VN tijdens de
genocide in Rwanda (1994) op de eerste plaats bepaald door de perceptie van
wat de organisatie aan zou kunnen. Signalen die niet strookten met dit beeld
werden genegeerd.
5. ‘Organizational roles.’ Bemiddelaars verbonden aan organisaties zoals de VN
investeren veel tijd en moeite in het op vreedzame wijze oplossen van
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conflicten. De perceptie die deze personen hebben van zichzelf als brenger van
vreedzame oplossingen kan voorkomen dat spoiler gedrag gezien wordt voor
het wat het is; een fundamentele weigering om te onderhandelen. In plaats van
daadkrachtig op te treden, kunnen ‘organizational roles’ ervoor zorgen dat er
tegen beter weten in aan dialoog wordt vastgehouden.
Er is een aantal kritieken en aanvullingen gekomen sinds de publicatie van het
gezaghebbende artikel van Stedman. In 2006 hebben Kelly Greenhill en Solomon Major
betoogd dat in plaats van de rigide spoilertypologie van Stedman een meer flexibele
benadering op zijn plaats zou zijn. Zij stellen dat er sprake is van een ‘opportunity structure’;
spoilers zijn pragmatisch en reageren op de mogelijkheden die hun omgeving hen biedt om
hun doelstellingen te realiseren, waardoor Stedmans ‘beperkte’ en ‘totale’ typeringen komen
te vervallen. Benjamin Walter and Mehran Ghadiri op hun beurt reageren met een bijdrage die
wijst op het belang van erkenning van de spoiler zelf als actor. Spoilers zijn onderhevig aan
invloed van hun omgeving, internationaal, lokaal en cultureel. De sociale context bepaalt in
hoge mate of en wanneer spoilers in actie komen. Een manier om dat te verminderen is door
in te zetten op wederzijdse erkenning als mediatiemechanisme.129
Desirée Nilsson heeft aangetekend dat het effect van spoilers niet altijd negatief hoeft
te zijn. Zij laat zien dat sommige onderhandelende partijen al vooraf het risico van spoilers
incalculeren bij het sluiten van overeenkomsten. Als de onderhandelingen niet inclusief zijn
dan weten de deelnemers van te voren dat het probleem van spoilers kan spelen. Kwantitatief
onderzoek laat zien dat de duurzaamheid van dergelijke overeenkomsten niet negatief
beïnvloed wordt door spoilers.130
Gedeeltelijke vredesovereenkomsten kunnen een lang leven beschoren zijn ondanks
hun beperkte inclusiviteit. Een eerste voorbeeld hiervan is de Filippijnen. In 1996 sloot de
Filippijnse regering een overeenkomst met het Moro National Liberation Front (MNLF).
Deze organisatie streed sinds 1968 voor onafhankelijk van de Filippijnen voor de
moslimbevolking van Mindanao. De overeenkomst uit 1996 formaliseerde de Autonome
Moslimregio van Mindanao, een erkenning van de claim op speciale status binnen de
Filippijnen. Tegelijkertijd was het duidelijk dat andere strijdende partijen zoals het MILF, een
meer militante afsplitsing (sinds 1981) van de MNLF en Abu Sayyaf, een jihadistische
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groepering, niets zagen in een dergelijke overeenkomst en doorgingen met de gewapende
strijd.
Ook in het geval van Burundi werd een niet-inclusief staakt-het-vuren getekend dat
relatief goed stand hield. Als gevolg van de eerste vrije verkiezingen in het land in 1993 brak
er een burgeroorlog uit in Burundi tussen de Hutu en Tutsi bevolkingsgroepen. In 2000 kozen
de Partij voor de Bevrijding van de Hutu Bevolking (Palipehutu), zijn afsplitsing sinds 1991
het Nationaal Bevrijdingsfront (Frolina) en de belangrijkste politieke partij voor de
Hutubevolking, de Nationale Raad voor de Verdediging van de Democratie (CNDD) voor een
niet-inclusieve overeenkomst. Sabotage werd gepleegd door facties CNDD-FDD en
Palipehutu-FNL, oorspronkelijk de gewapende groeperingen van de gelijknamige politieke
bewegingen.
Ook kunnen spoilers, wanneer ze niet op veel steun onder de bevolking kunnen
rekenen, met hun pogingen om het vredesproces te saboteren juist het tegenovergestelde
bereiken. Zo werden tijdens het onderhandelingsproces over het Good Friday Agreement de
spoiler operaties waarvan de aanslag in Omagh de meest schadelijke was, juist gezien als een
onderstreping van het belang van verdere dialoog. In plaats van het proces te ondermijnen
versterkten de aanslagen de steun voor dialoog.131
Tot nu toe zijn spoilers voornamelijk beschreven als een onwenselijk bijproduct van
een vredesproces. Patrick Johnston laat echter zien dat sommige regeringen juist baat hebben
bij groeperingen die een vredesproces proberen te ondermijnen, en dat zij het ontstaan van
spoilers daarom actief bevorderen. Johnston haalt hierbij het voorbeeld van Soedan aan, waar
sinds 2003 een bloederige strijd plaats vindt in de Darfur regio. Onder druk van de
internationale gemeenschap om een vredesakkoord te bereiken, stuurde de Soedanese regering
aan op een versplintering van de verschillende rebellengroeperingen. Door concessies te doen
aan sommige groepen rebellen wekten Soedanese politici de indruk zich te schikken naar de
internationale eisen, maar in plaats van op een inclusieve vrede af te stevenen ging de
regering allianties aan met de sterkste facties om deze vervolgens in te zetten tegen de
overgebleven groeperingen.132 Zo kon de regering haar eigen machtspositie versterken en de
internationale gemeenschap te vriend houden. Een duurzame vrede werd op deze wijze
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opzettelijk onmogelijk gemaakt en dat is precies Johnstons argument; ‘many negotiated
settlements are designed to fail.’133
Afsluitend, nog twee korte punten; Ten eerste is er de opmerking van Jonathan
Stevenson die stelt dat, omdat terroristische organisaties meestal niet in staat zijn de
gehoorzaamheid van al hun leden af te dwingen, schendingen van verdragen of
wapenstilstanden niet automatisch moeten worden aangegrepen om de dialoog op te schorten.
‘Command and control is notoriously attenuated and fractious in guerrilla organizations like
the IRA. Aberrational violations should [be] expected, duly condemned, and finally
ignored.’ 134 Tot slot dient ter nuancering ook genoteerd te worden dat spoilers en
splintergroeperingen niet exclusief te vinden zijn onder terroristische groeperingen. Aan de
kant van de staat bestaat het spoiler fenomeen namelijk evengoed, waarbij te denken valt aan
de doodseskaders in Zuid Amerika, die van mening zijn dat de staat niet hard genoeg optreedt
tegen politieke tegenstanders.

Bemiddeling door derden: de rol van mediators
Bemiddelaars, of mediators zoals ze in de Engelstalige literatuur worden genoemd, zijn
meestal diplomaten behorende tot landen die niet direct bij een conflict betrokken zijn. Op
basis van hun neutrale positie proberen mediators de strijdende partijen naar de
onderhandelingstafel te krijgen en het tot stand komen van een vredesverdrag te bespoedigen.
Wanneer de tussenkomende partij een staat vertegenwoordigt die over aanzienlijke
diplomatieke, economische of militaire middelen beschikt, kunnen deze worden ingezet om
deelname aan de onderhandelingen af te dwingen. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de eerder
beschreven operatie Allied Force (zie p. 46).135
Voor succesvolle bemiddeling door derden dient niet alleen een ‘mutually hurting
stalemate’ te zijn ingetreden, maar moet er uiteraard ook een derde partij bereid zijn om de rol
van mediator op zich te nemen. Daarnaast kan de bemiddelaar alleen zijn werk doen wanneer
alle bij het conflict betrokken groeperingen zijn tussenkomst accepteren. Onderzoek heeft
echter uitgewezen dat het advies van een bemiddelaar om conflict niet te hervatten vooral
geloofwaardig is wanneer de adviserende partij wordt gezien als bevooroordeeld ten gunste
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van de geadviseerde partij. Met andere woorden, hoe partijdiger een mediator overkomt, des
te meer invloed kan deze uitoefenen.136
Bemiddeling is de afgelopen decennia veelvuldig gebruikt, van Darfur tot het
Israëlisch-Palestijns vredesproces. Vooruitlopend op het thema dat in het volgende hoofdstuk
zal worden behandeld kan echter worden gesteld dat mediation niet zondermeer tot een
succesvol onderhandelingsproces leidt. Kwantitatief onderzoek van Patrick Regan en Allan
Stam heeft echter wel uitgewezen dat er een correlatie bestaat tussen bemiddeling en korte
termijn verbeteringen van de veiligheidssituatie. Dit is een indicatie dat bemiddeling tot een
verlaging van het geweldsniveau kan leiden. Hetzelfde onderzoek heeft echter ook
aangetoond dat conflicten waarin bemiddeld is over het algemeen langer voortduren.137

Samenvatting en conclusies
Wanneer gesprekken met terroristen worden aangegaan komen onderhandelaars voor een
aantal nieuwe uitdagingen te staan. Wat zijn de werkelijke doelen van de terroristische
tegenpartij en hoe ver kan de regering gaan in het doen van concessies? Waarover kunnen
gesprekken gevoerd worden; alleen het persoonlijk lot van de terroristen of is er ook
voldoende maatschappelijk draagvlak voor een bredere discussie over de doelstellingen van
de extremisten? Dan is er nog de vraag hoe te onderhandelen; hard en confronterend met als
doel zoveel mogelijke (korte termijn) winst te behalen of met oog voor de doelen en belangen
van de tegenpartij?
Tot slot moeten de onderhandelaars rekening houden met spoilers die door aanslagen
en aanhoudend geweld het vredesproces proberen te ondermijnen. Hoewel er strategieën te
formuleren zijn om spoilers tegen te werken, vereisen deze een helder inzicht in de doelen en
motivatie van de saboteurs. Tussenkomst van een derde partij als bemiddelaar kan het
schadelijke effect van spoilers beperken en vredesprocessen bespoedigen, maar mediation
biedt geen enkele garantie op een effectiever vredesakkoord.
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Hoofdstuk 4
De uitkomsten van onderhandelingen
In dit laatste hoofdstuk zal een poging worden gedaan om de uitkomsten en de effectiviteit
van onderhandelen met terroristen te beoordelen. Dit voornemen roept echter direct een
lastige vraag op; wat wordt onder succes verstaan? Is puur het tekenen van een overkomst de
maatstaf voor succes, of wordt er gekeken naar de effecten en de houdbaarheid van dergelijke
afspraken? Afhankelijk van de waarnemer zal het antwoord op deze vragen anders worden
ingevuld. In dit hoofdstuk zullen daarom verschillende visies op strategisch onderhandelen en
het doen van (korte termijn) concessies de revue passeren.
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onderhandelingsproces gunstig, dan wel ongunstig, kunnen beïnvloeden. Tot slot zal het
hoofdstuk het analytisch perspectief dat tot nu toe is gebruikt verbreden. Onderhandelingen
met terroristen zijn tot nu toe vrijwel als fenomeen op zichzelf behandeld, maar in de praktijk
maakt dit middel vrijwel altijd onderdeel uit van een bredere contraterrorisme aanpak. Hoe
verhoudt onderhandeling zich met andere middelen zoals repressie of wetswijzigingen?
Worden de condities voor een succesvolle dialoog beïnvloed door de effecten die andere
maatregelen hebben op het conflict?

De uitkomsten en strategische effectiviteit van onderhandelingen
Volgens Cronin zijn er een aantal algemene inzichten te deduceren op basis van historische
ervaringen met onderhandelen. Zo heeft zij berekend dat onderhandeling maar in 20% van
alle gewapende conflicten plaats vindt. Dit zijn meestal gevallen waarin controle over
grondgebied een rol speelt en betreft organisaties die een lange terroristische campagne
hebben gevoerd. Ten tweede leveren onderhandelingen zelden een duidelijk en onomstreden
resultaat en nemen meestal de vorm aan van vredesprocessen die zich jarenlang voortslepen.
Ten derde, zelfs wanneer onderhandelingen gaande zijn, gaat het geweldgebruik meestal door,
zij het meestal op een lager niveau dan voor aanvang van de dialoog. Wanneer
onderhandelingen deel uitmaken van het repertoire aan conflictoplossingmechanismen dan is
participatie in het politieke proces de meest voorkomende uitkomst.138
Strategische onderhandelingen zijn dus een zeldzame uitkomst van conflicten tussen
staten en terroristen. Maar stel dat er van het gunstigste geval wordt uitgegaan; er vinden
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onderhandelingen plaats die ook nog eens een duidelijk resultaat in de vorm van een
vredesakkoord opleveren. Wat is er dan, op basis van de beschikbare literatuur, te stellen over
de invloed van een dergelijke regeling op het geweldsniveau? Zijn onderhandelde
vredesakkoorden daadwerkelijk in staat om een conflict van een duurzame oplossing te
voorzien?
In een studie naar de duur van vrede na afloop van gewapende conflicten in Zuidoost
Azië, laten Karl Derouen, Jacob Bercovitch en Jun Wei zien dat hoewel deze conflicten
gemiddeld erg lang duren, deze duur positief correleert met de duurzaamheid van
onderhandelde vredesakkoorden. Dit wil zeggen dat wanneer langdurig geweld eindelijk
plaats maakt voor onderhandelingen, de bestanden die hieruit ontstaan langer standhouden.
De strijdende partijen kennen ondertussen elkaars uithoudingsvermogen en zijn daardoor
waarschijnlijk minder geneigd om de wapens weer op te pakken. De afwezigheid van
onzekerheid kan dus bijdragen aan een succesvol onderhandelingsproces. 139 Over het
algemeen geldt echter dat een onderhandelde vrede minder stabiel is dan een militaire
overwinning. 140 De auteurs bevestigen een vele malen eerder gevonden bevinding dat
‘[n]egotiated settlements in civil wars are often little more than short inter-regnums where
little is accomplished, and each side believes it can gain more in the second round.’141
Hoewel er een levendige academische discussie bestaat over vrijwel alle aspecten van
onderhandelen met terroristen, is er opvallend veel gelijkgestemdheid over de beperkte
strategische effectiviteit van onderhandelingen. In 1995 publiceerde Roy Licklider een
gezaghebbend stuk over de effectiviteit van onderhandelingen in intrastatelijke conflicten.
Volgens zijn onderzoek worden slechts 15 procent van dergelijke conflicten door een
vredesakkoord beslecht en blijkt deze vorm van conflictbeëindiging ook nog eens van
beperkte duurzaamheid. Een militaire overwinning van één van de strijdende partijen
voorkomt niet alleen moeizame politieke besluitvormingsprocessen waarbij over en weer
veto’s worden uitgesproken, maar zorgt er tevens voor dat de hervatting van gewapend
conflict vele malen moeilijker wordt. Het ontbeert de verslagen partij immers aan de
noodzakelijke middelen om de strijd voort te zetten.142
Het belang van dit laatste punt wordt onderschreven door een zeer recente studie van
Monica Toft. Zij concludeert daarin dat ‘negotiated settlements have tended to lead to a
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greater likelihood of war and repression, whereas rebels who win civil wars seem better able
to keep the peace and allow for more democratization.’143 Deze conclusie zou verstrekkende
gevolgen kunnen hebben omdat onderhandelingen groot aanzien genieten in de westerse
wereld als een geweldloze, en daarom te preferen, methode van conflictbemiddeling. Zoals
Toft aangeeft is zij niet de eerste die ervoor pleit om naar de mogelijke voordelen van
militaire overwinningen te kijken wanneer het op het vestigen van een langdurige vrede
aankomt.144 De vraag is echter of deze meer realistische visie op onderhandelingen het kan
winnen van de idealistische kijk op dialoog.
Ook Robert Mandel is pessimistisch over de effectiviteit van onderhandelingen in
intrastatelijke conflicten. In 2005 schreef deze auteur dat ‘in modern times, “fifty-four percent
of peace agreements break down within five years of signature”.’145 Deze sombere conclusie
komt ook naar voren in het Human Security Report van 2005; ‘40% of post-conflict countries
[relapse] into war again within five years.’146 Een soortgelijke conclusie trekt Bapat. Volgens
hem leiden onderhandelingen in conflicten tussen regeringen en terroristen slechts in één
derde van de gevallen tot een positieve uitkomst. Bij burgeroorlogen ligt dit percentage nog
lager. ‘Not only does negotiation frequently fail, combatants in insurgency often do not
try.’147
Samenvattend kan gesteld worden dat strategische onderhandeling tussen staten en
terroristen weinig voorkomt. Maar zelfs wanneer beide partijen hun handtekeningen onder
een akkoord zetten, zijn de vooruitzichten somber te noemen. Dit literatuuroverzicht lijkt op
overtuigende wijze aan te tonen dat onderhandelde vredesverdragen slechts een kort leven
beschoren zijn. Paradoxaal genoeg lijken militaire overwinningen een grotere kans op een
duurzame vrede te herbergen dan vredesprocessen die op dialoog en wederzijdse concessies
zijn gebaseerd.

De gevolgen van (beperkte) concessies aan terroristen
In tegenstelling tot het debat over de effectiviteit van strategische onderhandelingen, is er
weinig overeenstemming in de literatuur over de correlatie tussen beperkte concessies en een
toename van terroristisch geweld. Uitgesproken negatief is bijvoorbeeld David Charters, die
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in 1994 bestudeerd heeft welke gevolgen verbonden zijn aan politieke veranderingen die
ingegeven werden door terrorisme. Zijn conclusie is dat ‘[t]he political consequences of these
actions were very damaging to the governments concerned, as they undercut laws as well as
longstanding policies.’ 148 Bovendien concludeert Charters op basis van zijn vergelijkende
case studies dat deze maatregelen ineffectief waren in het verminderen van terroristisch
geweld.149
Paul Wilkinson is nog vernietigender in zijn oordeel over de gevolgen van het doen
van concessies aan terroristen. ‘Western governments should all have learnt the lesson by now,
that weakness and concession in the face of terrorist blackmail is a humane, though often
futile, attempt to save the victims of a single attack, costs perhaps ten, twenty, or a hundred
times more deaths and injuries in future attacks.’150 Wilkinsons angst is niet ongegrond, zoals
het voorbeeld van de Franse terreurgroep Action Directe kan illustreren.
Toen President François Mitterand in 1981 een gedeeltelijke amnestie afkondigde
voor gevangen leden van deze organisatie, leidde dit tot een hongerstaking onder die
activisten die niet voor de maatregelen in aanmerking kwamen. Ernstiger was dat er een
toename waar viel te nemen van geweld dat werd aangericht door degenen die waren
vrijgelaten. ‘Some members of Action Directe, particularly the two “historic leaders” returned
to the underground and initiated a strategy of political assassinations, whereas before the
group had restricted itself to relatively harmless bombings.’151
Ietwat genuanceerder in zijn oordeel is Ethan Bueno de Mesquita, die stelt dat
concessies een aantal mogelijke scenario’s kunnen opleveren. De concessies kunnen worden
geaccepteerd waarmee er een einde komt aan het gebruik van geweld. Meer nog komt het
voor dat geweld juist opleeft vanwege het overnemen of domineren van de resterende
organisatie door extremisten. Wanneer dit samengaat met het voortbestaan van de bronnen
van inkomsten waarmee de terroristen hun organisatie kunnen onderhouden, is een
geweldsspiraal zeer waarschijnlijk. Het niveau van geweld, gemeten in aantal slachtoffers of
aanslagen, is in deze gevallen vaak hoger dan in de periode voorafgaande aan de
onderhandelingen. Er is dus niet alleen sprake van een spoiler effect gedurende de periode
van onderhandeling maar er is ook een toename van het geweldsniveau in een langere periode
na een akkoord of vredesregeling. Wanneer echter de bestaansbronnen verminderen en
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voormalige terroristen zich aan overheidszijde gaan inzetten om het vredesproces te
beschermen, dan kan het geweld wederom afnemen.152
De mening van Hayes en zijn collega-auteurs sluit enigszins op deze visie aan. Zij
bepleiten dat relatief kleine concessies, zoals bepaalde terroristen vrijwaren van vervolging,
niet lijkt te corresponderen met een verhoging van het geweldsniveau. Aan de andere kant
bespeuren zij een groot gevaar in het doen van grotere politieke toezeggingen, deze zouden
namelijk ertoe leiden dat ‘the likelihood of more attacks of the same type rises
significantly.’153 Vooral wanneer concessies volgen op aanslagen en de daders dus worden
beloond voor slecht gedrag, is een escalatie van geweld te verwachten. Deze inzichten komen
overeen met die van Richard Clutterbuck, die stelt dat concessies ertoe kunnen leiden dat
terroristen bepaalde tactieken die zij als succesvol beschouwen gaan herhalen. Bij zowel
Clutterbuck als Hayes dient echter opgemerkt te worden dat het hier voornamelijk
onderhandelingen op het tactisch niveau betreft.154
Martha Crenshaw, Vanda Felbab-Brown en Spector zijn ietwat positiever over de
mogelijke gevolgen van concessies. Crenshaw stelt dat in Brazilië, Uruguay, Argentinië en
West-Duitsland concessies aan terroristen niet positief gecorreleerd kunnen worden met een
toename van geweld. Felbab-Brown schrijft dat concessies aan extremisten in Italië, Peru en
Noord-Ierland een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het beëindigen van de
gewelddadigheden. Spector kijkt zelfs uitgesproken positief aan tegen de resultaten van
onderhandelingen in intrastatelijke conflicten. Volgens deze auteur tonen de vele
vredesverdragen die het resultaat zijn van onderhandelingsprocessen de effectiviteit van deze
vorm van conflictbeëindiging aan. Hij gaat echter niet in de op de vraag hoe robuust
dergelijke overeenkomsten in de praktijk zijn gebleken.155

Condities voor succes
Welke factoren kunnen een bijdrage leveren aan het behalen van positieve resultaten bij
onderhandelingsprocessen? Op basis van de literatuur kan de volgende opsomming gemaakt
worden:
1. Een ‘mutually hurting stalemate’.
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2. De wederzijdse perceptie dat er geen militaire doorbraak meer mogelijk is.
3. Erkenning van de behoeften en interesses van de (terroristische) tegenpartij.
4. Het tot stand komen van een wapenstilstand.
5. Betrouwbare communicatiekanalen.
6. Een vertrouwen gebaseerd op wederkerigheid.
7. Betrouwbare en representatieve gesprekspartners (politieke vertegenwoordiging)
8. Effectief en bindend leiderschap.
9. Externe begeleiding van het vredesproces.
10. De afwezigheid van zelfmoordaanslagen.
11. De afwezigheid van splintergroeperingen die spoiler operaties plegen.
12. De bredere historische context. 156

Hoewel de meeste van deze factoren al uitvoerig zijn besproken, zullen ze voor de
duidelijkheid kort worden samengevat. De eerste twee punten leiden er in feite toe dat de
strijdende partijen naar non-militaire middelen gaan zoeken om hun conflict te beslechten.
Wanneer uit deze patstelling de erkenning groeit dat beide partijen legitieme zorgen en
belangen hebben, en wanneer een wapenstilstand de nodige ademruimte biedt, kan de basis
worden gelegd voor dialoog. Hiervoor is het van belang dat er betrouwbare
communicatiekanalen tussen de opponenten tot stand komen die tevens worden gebruikt door
representatieve onderhandelaars zodat mogelijke akkoorden door een zo groot mogelijk deel
van de betrokken bevolkingsgroepen gesteund kunnen worden. Een van de voorwaarden die
wordt onderscheiden bij het succesvol afsluiten van een terroristische campagne via
onderhandeling is de vertegenwoordiging van de groepering in een legale politieke partij. Het
scenario van de PIRA wordt hierbij vaak genoemd.157
Wederzijds vertrouwen is essentieel willen de gesprekken een kans van slagen hebben,
maar zal aan het begin van de onderhandelingen buitengewoon laag zijn. Wanneer beide
partijen blijk geven bereid te zijn tot het doen van (kleine) concessies kan het nodige
vertrouwen langzaamaan opgebouwd worden. Krachtig en effectief leiderschap zal nodig zijn
zowel voor het effectief voeren van onderhandelingen alsook om de noodzaak van deze
beleidskeuze uit te leggen aan het binnen –en buitenlandse publiek. Daarnaast heeft een
156
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vredesproces de meeste kans van slagen wanneer er geen splintergroeperingen de procedure
trachten te saboteren. Dit punt lijkt van bijzonder belang te zijn daar kwantitatieve gegevens
laten zien dat onderhandelingen in de context van burgeroorlogen waarbij terroristische
aanvallen worden gepleegd een zeer geringe slagingskans hebben van ongeveer 25%.158
Tot slot kan met betrekking tot de invloed van de bredere historische context Cronin
geciteerd worden, zij stelt namelijk dat ‘[t]he most successful negotiations occurred with
groups that were part of the wave of decolonization that occurred in the middle to late
twentieth century, which confronted colonial power that were on the defensive.’159 Zij hadden
het politieke tij mee.

Publieke opinie?
Opvallend is het ontbreken van de rol van de publieke opinie in deze lijst, terwijl dit
onderwerp een groot gewicht wordt toegekend als struikelblok bij het aangaan van dialoog
met terroristen. Ifat Maoz en Clark McCauley hebben onderzocht hoe dreigingpercepties in
het Israelisch-Palestijns conflict een rol spelen bij het sluiten van compromissen.160 Zij stellen
dat een belangrijk mechanisme ‘reactive devaluation’ is, waarbij een voorstel dat van de eigen
kant komt door de bevolking als veel positiever gezien wordt dan hetzelfde voorstel dat van
de opponent komt. Daarnaast onderzochten de auteurs of hoe burgers over terroristen denken
van invloed is op hoe diezelfde burgers onderhandelingen met deze extremisten beoordelen.
Ze concluderen dat ‘even in situations of strong outgroup threat, sympathy towards the
opponents can be independently and substantially associated with increased support for the
peaceful resolutions of a violent protracted conflict.’161
De ondervertegenwoordigde rol van publieke opinie is des te opvallender wanneer
enkele voorbeelden van onderhandelingsprocessen uit de recente geschiedenis worden
aangehaald. Zo spreekt de literatuur over ‘oorlogsmoeheid’ onder alle partijen die deelnamen
aan het Noord-Ierse conflict als één van de redenen voor de opening van het vredesproces dat
in 1998 tot het Good Friday Agreement leidde. In het Israëlisch-Palestijns vredesproces

158

Cronin, How terrorism ends. Gebaseerd op gegevens uit: Andrew Kydd en Barbara F. Walter, ‘Sabotaging
the peace: the politics of extremist violence’, International Organization 56:2 (voorjaar 2002) 263-296. Zie ook:
Paul R. Pillar, Negotiating peace (Princeton: Princeton University Press 1983); Barbara F. Walter, Committing to
peace: the successful settlement of civil wars (Princeton: Princeton University Press 2002); I. William Zartman
(red.), Collapsed states: the disintegration and restoration of legitimate authority (Boulder: Lynne Rienner
1995).
159
Cronin, How terrorism ends, 70.
160
Ifat Maoz en Clark McCauley, ‘Threat perceptions as predictors of Jewish-Israeli support for compromise
with Palestinians’, Journal of Peace Research 46:4 (juli 2009) 525-539.
161
Maoz and McCauley, ‘Threat Perceptions as Predictors’, 537.

58

speelde publieke opinie eveneens een grote rol. De moord op premier Rabin maakte duidelijk
dat het Israëlische publiek diep verdeeld was over de onderhandelingen. In combinatie met de
voortdurende zelfmoordaanslagen die door Hamas en PIJ werden gepleegd, zorgde dit ervoor
dat het voor de Israëlische onderhandelaars onmogelijk werd om concessies te doen zonder
een nog grotere woede onder het volk te ontketenen. Anderzijds was ook Arafat beperkt in
zijn handelen door de mening van gewone Palestijnen. Op het verzoek van Israël ingaan en de
‘verzetsdaden’ aanpakken zonder dat daar echte Israëlische concessies tegenoverstonden, zou
hem bijzonder impopulair hebben gemaakt. Uiteindelijk zouden de Oslo Akkoorden niet aan
de verwachtingen van beide bevolkingsgroepen kunnen voldoen. Deze onvrede vormde een
belangrijke voedingsbodem voor de al-Aqsa intifada die in 2000 uitbarstte.162
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onderhandelingsprocessen kan spelen allesbehalve gering. Hoe succesvol het akkoord dat een
regering weet te bedingen ook is, als de bevolking de overeenkomst niet accepteert dan zal
daadwerkelijk succes uitblijven. Aan de lijst met factoren die onderhandelingen gunstig
kunnen beïnvloeden kan dus een over het algemeen positieve, of tenminste neutrale, publieke
houding ten opzichte van de dialoog worden toegevoegd.

Condities voor mislukking
Tegenover de lijst van factoren die op positieve wijze kunnen bijdragen aan een
onderhandelingsproces, kunnen op basis van een artikel van Stedman ook enkele factoren
worden geïdentificeerd die de kans op een succesvol vredesproces juist verkleinen.163 Dit zijn:
1. Méér dan twee strijdende partijen. Hoe groter het aantal deelnemers aan een conflict,
hoe moeilijker het wordt om tot een vredesverdrag te komen dat voor alle partijen
acceptabel is.
2. Zelfbeschikking als doel van ten minste één van de combattanten. Groeperingen die
nationale zelfbeschikking nastreven en daartoe (een deel van) het territorium van de
staat willen opeisen, kunnen erg lastige onderhandelingspartners zijn omdat de staat in
kwestie meestal niet aan hun minimale eisen tegemoet wil komen.
3. Een vredesverdrag of staakt-het-vuren dat door (externe) dwang tot stand is gekomen.
Bij dergelijke overeenkomsten is er immers onder de strijdende partijen geen sprake
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van echte bereidheid om de dialoog aan te gaan. In dergelijke situaties is de kans groot
dat vredesverdragen niet lang stand zullen houden.
4. Méér dan 50000 strijders. Een groot aantal strijders vergroot de kans op spoilers en
maakt ontwapeningsprocessen moeilijker.
5. Ineenstorting van het staatsapparaat. Als de staat niet meer naar behoren kan
functioneren, of wanneer de regering de controle heeft verloren over kritieke
onderdelen van het staatsapparaat, dan wordt het aangaan van een dialoog bijzonder
gecompliceerd.
6. De aanwezigheid van waardevolle grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen
rebellengroeperingen van de inkomsten voorzien die zij nodig hebben om de strijd
voort te zetten. Hierdoor kunnen terroristen verminderd vatbaar zijn voor het aanbod
om onderhandelingen te beginnen. De recente ontdekking van grote hoeveelheden
waardevolle grondstoffen in Afghanistan zou een belangrijke rol kunnen gaan spelen
in het conflict.164
7. (Buur)landen die tegen een vredesregeling zijn. Wanneer buurlanden baat hebben bij
een voortzetting van het conflict en zich daartoe actief gaan verzetten tegen pogingen
om tot een vredesproces te komen, kan dit een zeer ernstige bedreiging voor de
onderhandelingen vormen.
8. Spoilers. De bedreiging die spoilers voor een vredesproces vormen is reeds uitvoerig
besproken. Een interessante toevoeging in het kader van deze lijst met risico’s is
echter Stedmans opmerking dat spoilers gevaarlijker worden wanneer ze de
beschikking hebben over waardevolle grondstoffen, en gesteund worden door
naburige staten.

Onderhandelingen en andere contraterrorisme maatregelen
Onderhandelingen zijn vrijwel altijd slechts één onderdeel van een contraterrorismecampagne.
Volgens de experts, besproken in de inleiding, is dit de juiste benadering omdat zij aantonen
dat onderhandeling alleen zelden een einde bewerkstelligt in terroristische campagnes.
Gregory Miller verdeelt de mogelijke vormen van contraterrorismebeleid over vijf
categorieën, gerangschikt van ‘zachte’ naar ‘harde’ maatregelen. Dit zijn ‘niks doen’,
‘concessies’, ‘wettelijke hervormingen’, ‘repressie’ en ‘geweld’. Hier zou een categorie van
ondemocratische of illegale middelen aan toegevoegd kunnen worden, daar veel overheden
164

James Risen, ‘U.S. identifies vast mineral riches in Afghanistan’, The New York Times (13 juni 2010).
http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html?_r=1&hp. Bezocht 1 juli 2010.

60

hun feitelijke bevoegdheden te buiten gaan en de wet met de voeten treden wanneer het gaat
om het aanpakken van terrorisme. De praktijk leert dat deze verlengde typologie een nuttig
instrument kan zijn voor het analyseren van contraterrorismecampagnes, waarbij op treffende
wijze de rol van onderhandelingen kan worden geïllustreerd. 165 Hieronder worden in
vogelvlucht een drietal campagnes uitgelicht.
In Italië werd veel gebruik gemaakt van wetswijzigingen die zwaardere straffen
mogelijk maakten en de bevoegdheden van de politie uitbreidden. Ook werd er veelvuldig
gebruikt gemaakt van repressie, bijvoorbeeld in de vorm van speciale politie eenheden die
belast waren met contraterrorisme. Concessies werden pas relatief laat in de strijd tegen
terrorisme ingezet in de vorm van de eerder besproken pentiti regeling. Het succes van deze
regeling staat buiten kijf, maar moet wel in de juiste context gezien worden. De toenemende
effectiviteit van het opsporingswerk van de politie functioneerde als pressiemiddel waardoor
de mogelijkheid om uit het terroristische circuit te stappen steeds aantrekkelijker werd.
Daarnaast speelde ook de sterk afgenomen publieke steun een belangrijke rol in de beslissing
van veel voortvluchtige en reeds ingerekende brigatisti om met de overheid samen te gaan
werken. Concessies speelden dus een belangrijke rol in de strijd tegen terrorisme in Italië,
maar de effectiviteit van deze maatregelen kan niet los gezien worden van andere
contraterrorismemaatregelen en de rol die publieke steun speelde.166
Ook in Noord-Ierland vonden gesprekken tussen de Britse overheid en de PIRA pas in
een laat stadium van het conflict plaats. Na ruim twintig jaar gewapende strijd begon eind
jaren tachtig bij beide partijen het inzicht te groeien dat een militaire oplossing niet haalbaar
was. Het Britse leger had de PIRA weliswaar in het nauw gedreven en het geweld tot een
beheersbaar niveau weten te verlagen, maar verslagen waren de terroristen nog lang niet.
Anderzijds begon de PIRA in te zien dat jaren van gewapend verzet een verenigd Ierland niet
dichterbij had gebracht en dat de huidige koers onhoudbaar was. Tegenvallende
verkiezingsresultaten voor de politieke tak van de organisatie, Sinn Fein, onderstreepten
tevens de intrede van oorlogsmoeheid onder grote delen van het katholieke electoraat. Deze
factoren, gecombineerd met de grotere rol die de Ierse Republiek sinds 1985 in de
aangelegenheden van de provincie speelde, openden de weg naar de onderhandelingstafel.167
In 1998 werd na jaren moeizaam onderhandelen met het Good Friday Agreement een
historische stap gezet richting de beëindiging van het Noord-Ierse conflict. Wederom lijkt dit
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te wijzen op de effectiviteit van onderhandelingen als contraterrorismemaatregel. Echter,
dialoog werd pas een serieuze optie toen een ‘mutually hurting stalemate’ intrad. De jaren van
terrorisme, repressie, hard politie optreden, de inzet van speciale militaire eenheden en
verregaande wetswijzigingen waren zo beschouwd noodzakelijk voordat onderhandeling
werkelijk effectief kon zijn. Wederom blijkt dat onderhandelingen in grote mate context –en
tijdsgebonden zijn.
Tot slot de Israëlische case. Hier speelden onderhandelingen hun voornaamste rol
gedurende het vredesproces van de jaren negentig. De vergelijking met Noord-Ierland gaat in
zoverre op dat ook het Palestijns-Israëlisch vredesproces volgde op decennia van geweld. Het
Israëlische contraterrorismebeleid heeft altijd een sterke voorkeur voor geweld en repressie
getoond. De krijgsmacht is veelvuldig ingezet om met zwaar materieel terroristen en hun
infrastructuur aan te vallen, om vergeldingsacties uit te voeren en in recentere jaren ook om
aanslagen te plegen op individuele leiders. Op hun beurt hebben de verschillende Palestijnse
groeperingen gedurende dezelfde tijdsperiode grote aantallen terroristische aanslagen
gepleegd, zonder hun doel van een onafhankelijk Palestina daarmee te verwezenlijken. Na de
geweldsescalatie van de eerste intifada (1987- ca. 1993) maakten decennia van geweld plaats
voor de eerste serieuze onderhandelingspoging tussen beide partijen. Het vredesproces werd
echter geteisterd door aanhoudend geweld van Palestijnse spoilers en het harde Israëlische
militaire antwoord hierop. Beide opponenten hielden elkaar verantwoordelijk voor het
mislukken van de besprekingen en het publieke vertrouwen in de dialoog kelderde aan
weerszijden.

Met

de

uitbraak

van

de

tweede

intifada

in

2000

waren

de

vredesonderhandelingen definitief mislukt en vond een zeer scherpe escalatie van geweld
plaats.168
Ten eerste toont dit voorbeeld aan dat onderhandelen een precaire beleidskeuze kan
zijn die zelfs bij aanwezigheid van een ‘mutually hurting stalemate’ kan mislukken.
Opvallend is tevens dat, net als bij de Noord-Ierse case, onderhandelingen pas zeer laat in het
conflict serieus werden ondernomen. Net als de Britse regering probeerde ook de Israëlische
regering om met een scala aan veelal repressieve en gewelddadige maatregelen terrorisme te
‘verslaan’.
In algemene zin laten deze drie cases zien dat onderhandelingen vaak slechts één
aspect van een contraterrorismecampagne zijn. Daarnaast is het een beleidskeuze die pas
interessant lijkt te worden wanneer pogingen om de tegenstander te verslaan zijn mislukt en er
168

Zeev Maoz, Defending the holy land: a critical analysis of Israel’s security & foreign policy (Ann Arbor:
University of Michigan Press 2006). Smith, Palestine and the Arab-Israeli conflict.

62

een impasse is bereikt. Zelfs wanneer er concessies plaatsvinden, worden er vaak
tegelijkertijd nog andere contraterrorismemaatregelen toegepast. De Italiaanse case is een
bijzonder goed voorbeeld van de meerwaarde van het combineren van repressie met concessie.
Tot slot blijkt uit de praktijk dat onderhandelen lang niet altijd succesvol is, zelfs wanneer
beide partijen inzien dat er geen militaire oplossing valt af te dwingen. Onderhandeling is
slechts één middel om terreur te bestrijden waarvan de effectiviteit voor een groot deel wordt
bepaald door de andere tegenmaatregelen die worden genomen, het tijdstip waarop de dialoog
wordt aangegaan, en de bredere sociale –en politieke context van het conflict.

Samenvatting en conclusies
Er zijn verschillende factoren te noemen die een onderhandelingsproces gunstig kunnen
beïnvloeden, maar het blijkt dat een succesvol akkoord geen garantie geeft dat een conflict
werkelijk beëindigd zal worden. Vredesverdragen die door onderhandeling zijn bereikt blijken
namelijk zeer instabiel, met een aanzienlijke kans op een heropleving van geweld.
Wanneer in acht genomen wordt dat onderhandeling naar schatting slechts in één
derde van alle asymmetrische conflicten een rol speelt, en dat veel van de akkoorden die
hieruit voortkomen geen stand houden, dan kan niet anders geconcludeerd worden dan dat
dialoog en concessies geen wondermiddel zijn voor het tegengaan van terroristisch geweld.
De literatuur toont zelfs aan dat militaire overwinningen een grotere kans op een duurzame
vrede herbergen, simpelweg omdat de tegenpartij de middelen wordt ontnomen om de strijd te
hervatten.
Wanneer daarbij nog rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat concessies
aan terroristen hardliners aanzetten tot meer geweld dan waar er vóór de onderhandelingen
sprake van was, dan kan dit hoofdstuk aan de hand van de volgende vier ‘paradoxen’ worden
samengevat:
1. Onderhandelingen trachten vrede te bewerkstelligen maar kunnen binnen de
terroristische groepering afsplitsingen veroorzaken. De toename van het aantal actoren
zorgt ervoor dat het conflict moeilijker op te lossen is.
2. Onderhandelingen trachten vrede te bewerkstelligen maar onderhandelingen zelf
kunnen meer geweld uitlokken, onder andere door dissidenten binnen de terroristische
groeperingen.
3. Onderhandelingen trachten een langdurige en stabiele vrede te bewerkstelligen maar
een onderhandelde vrede is inherent instabiel.
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4. Onderhandelingen kunnen effectief zijn maar andere elementen van het bredere
contraterrorismebeleid, waaronder de sterke neiging tot repressie, kunnen deze
successen weer ondermijnen.
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Hoofdstuk 5
Onderhandelingen en het huidige conflict in Afghanistan
In dit laatste hoofdstuk maakt theoretische analyse plaats voor een case study. De
verschillende aspecten van onderhandeling met terroristen die in de voorgaande hoofdstukken
zijn besproken zullen hier worden toegepast op het huidige conflict in Afghanistan. Daarbij
zal worden vastgehouden aan de bekende structuur; van de aanloop naar onderhandelingen
via het proces zelf tot de mogelijke uitkomsten.
De discussie over onderhandelen met de Taliban is momenteel zeer actueel en daarom
uitermate interessant. Tegelijkertijd betekent het contemporaine karakter van dit conflict dat
er nog weinig academische literatuur beschikbaar is, zeker over het onderwerp onderhandelen.
Daarom zal er geen reflectie kunnen worden gegeven op alle in dit rapport besproken
theoretische inzichten. Daarnaast zal een groot deel van de bronnen bestaan uit stukken van
journalistieke aard. Tot slot dient gewaarschuwd te worden dat voortschrijdende
ontwikkelingen in Afghanistan ervoor kunnen zorgen dat de hier besproken inzichten snel
gedateerd kunnen zijn.

De huidige stand van zaken in Afghanistan
Zoals Sultan Barakat en Steven Zyck opsommen, is de situatie in Afghanistan momenteel zeer
hachelijk. De regering in Kabul kan over slechts één derde van het land controle uitoefenen,
40 procent van de Afghaanse krijgsmacht is in feite gedeserteerd en de Afghaanse politie
wordt gevreesd door de burgers die ze zou moeten beschermen. Daarnaast vindt slechts 20
procent van alle rechtspraak daadwerkelijk in staatsrechtbanken plaats, bestaat er wijd
verspreide corruptie onder overheidsfunctionarissen en is de gemiddelde Afghaanse burger
door al deze factoren zo gedesillusioneerd dat de opstandelingen op toenemende steun kunnen
rekenen. Tevens is de Taliban getalsmatig veel sterker toegenomen dan de NAVO
troepenmacht (International Security Assistance Force, ISAF) ter plaatse. Deze factoren
hebben tot een significante verslechtering van de veiligheidssituatie geleid.169
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Waarom onderhandelen?
De vraag is of onderhandelingen tussen Kabul en ISAF enerzijds en de Taliban anderzijds het
tij kunnen keren. In een weerspiegeling van het theoretische debat over het nut van
onderhandelen zijn ook hier de meningen verdeeld. Zo rapporteerde bijvoorbeeld journalist
Aram Rostom eind 2009 positief over de Amerikaanse bevelvoerders die erin slaagden om
Taliban leden te overtuigen de wapens neer te leggen door de dialoog met hen aan te gaan.
Een jaar later schrijft collega journalist Richard Bernstein echter in de New York Times dat het
een vergissing zou zijn om de fundamentalistische beweging te benaderen voor gesprekken.
Door de Taliban zeggenschap te geven in de nationale politiek zou de weg worden
vrijgemaakt voor de omverwerping van het huidige regime in Kabul. Op de internationale
Afghanistan Conferentie, die afgelopen januari in Londen gehouden werd, was er echter weer
grote overeenstemming over de noodzaak om met de Taliban om de tafel te gaan zitten. De
voornaamste redenen hiervoor zouden de patstelling zijn die is ontstaan in de gewapende
strijd tussen de Afghaanse strijders en de NAVO troepen, en de afnemende internationale
steun voor de missie.170
Een iets minder journalistieke bijdrage aan de vraag waarom er met de Taliban zou
moeten worden onderhandeld komt van Prakhar Sharma. Deze auteur stelt dat
onderhandelingen een ‘fairy tale in the making’ zijn. De Taliban is namelijk geen
monolithische organisatie maar is een verzameling van onderling zeer verschillende
groeperingen. Voornamelijk onder de doorsnee rekruten is er sprake van uiteenlopende
motivaties om te vechten. Zo is er de haat tegen de buitenlandse indringers, de grote
werkeloosheid, de corruptie van de overheid en de perceptie dat de Taliban op termijn de
sterkere partij zullen worden. Door de grote verscheidenheid aan drijfveren zou één
onderhandelingsproces onvoldoende zijn maar zouden er zoveel moeten worden opgestart als
er deelgroepen in de Taliban te onderscheiden zijn.171
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Sharma noemt echter nog meer redenen waarom onderhandeling met de Taliban
problematisch zou kunnen zijn. Ten eerste is er het risico dat het aangaan van een dialoog een
precedent zou scheppen. Andere oppositiebewegingen zoals Hezb-e-Islami, Jombesh-i-Milli
en Hizb-i-Wahdat, zouden hun kans schoon zien om door geweldsgebruik toegang tot de
regering te forceren. Ten tweede zouden verzoenende gestes richting de Taliban met
argusogen worden bekeken door de vele etnische groeperingen die zich niet tot de achterban
van de beweging rekenen. Een deel van dit wantrouwen zou ook voortkomen uit de angst dat
toenadering tot de Taliban tevens de invloed van Pakistan zou vergroten. Tot slot zou de
versplinterde aard van de Taliban een grote kans herbergen op spoilers en ander geweld
wanneer de verschillende groeperingen elkaar gaan beconcurreren in de strijd om politieke
macht.172
Ook David Kilcullen haalt dit punt aan. Hij stelt dat de Taliban een organisatie is die
in feite bestaat uit vele kleinere groeperingen die uit eigenbelang tijdelijke onderlinge
allianties zijn aangegaan. In zuid Afghanistan is de zogeheten Quetta Shura Taliban (QST) de
grootste speler, opererend vanuit bases in Pakistan. In het oosten van Afghanistan maken
verschillende facties de dienst uit waaronder Al Qa’ida en het zogeheten Haqqani netwerk dat
onder leiding staat van een oud Mujahideen strijder. Het gebrek aan een duidelijke centrale
leiding van de Taliban beweging zou volgens Kilcullen de opstandelingen moeilijker te
bestrijden maken.173 ‘Paradoxically, their disunity makes them harder to counter – they have
no central leadership that can be dealt with, co-opted or eliminated.’174
Barakat en Zyck beweren ten aanzien van dit laatste punt echter precies het
tegenovergestelde. ‘The possibility for a political resolution appears increasingly likely due to
the decreased cohesion among the Taliban-led insurgency.’175 Deze auteurs beargumenteren
dat de Taliban in omvang is toegenomen door andere rebellengroepen en individuen te
incorporeren die vaak uiteenlopende motieven hebben om gewapend verzet te plegen. Eer,
persoonlijk gewin en het verlangen naar wraak zijn de belangrijkste drijfveren die deze
uitbreiding hebben mogelijk gemaakt. Zo is de Taliban weliswaar in omvang toegenomen,
maar door de uiteenlopende motivaties van de individuele leden is er geen sterke cohesie
tussen de verschillende groeperingen die de beweging zijn huidige vorm hebben gegeven.
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Michael Semple is nog een auteur die in de heterogene structuur van de Taliban kansen tot
verzoening ziet met bepaalde krijgsheren en hun volgelingen.176
Ook het Karzai-regime lijkt de mogelijkheden voor het bevorderen van onenigheid
binnen de Taliban positief te beoordelen. Door onderhandelingen te openen met groepen
gelieerd aan de Taliban of middenkaders van de organisatie, probeert het bewind in Kabul niet
alleen de eigen achterban te vergroten maar ook om de Taliban kopstukken rondom Mullah
Omar buiten spel te zetten. Een indicatie dat deze aanpak als een bedreiging wordt gezien
door Mullah Omar is zijn aandringen dat onderhandelingen alleen met de centrale leiding van
de Taliban gehouden mogen worden.177
Het merendeel van de naar schatting tussen de 20000 en 36000 Taliban strijders zijn
‘parttimers’ die zich primair verbonden voelen met aan de Taliban gelieerde groeperingen. Zij
behoren niet tot de Talibans harde kern van Pashtuni Afghanen en buitenlandse combattanten.
Deelname aan de Afghaanse regering is één van de belangrijkste doelen waarvoor de ‘gewone
voetsoldaten’ van de Taliban vechten. Daarnaast zoeken deze strijders veiligheid voor hun
families en henzelf, meer soevereiniteit voor Afghanistan en een waarborg voor hun culturele
identiteit. Ook het wreken van Afghaanse burgerslachtoffers is voor hen een belangrijk motief
om de wapens op te nemen. Op geweldloze wijze tegemoet komen aan de eisen van de
doorsnee insurgent zal de sleutel vormen tot succesvolle onderhandelingen, aldus Barakat en
Zyck.178
Maar ook de harde kern van fundamentalisten is volgens deze twee auteurs te
betrekken bij onderhandelingen. De Taliban-top zou zich namelijk realiseren dat het vestigen
van een starre theocratie ten koste zal gaan van de populariteit die de rebellenbeweging
momenteel bezit en hoogst waarschijnlijk een bloedige burgeroorlog op zal leveren. Door
deze realisatie zou de Taliban niet langer de totale macht nastreven maar geïnteresseerd zijn
in de voor hen op één na beste uitkomst van het conflict; deelname aan de zittende regering.
Volgens Barakat en Zyck liggen hier mogelijkheden voor strategische onderhandelingen
tussen de westerse mogendheden, de Afghaanse regering en de Taliban.179

176

Barakat en Zyck, ‘Afghanistan’s insurgency’; Semple, Reconciliation in Afghanistan, 3-4.
Stratfor Global Intelligence, ‘Geopolitical diary: denial of a Taliban truce’, (28 juli 2009).
http://www.stratfor.com/memberships/143066/geopolitical_diary/20090728_geopolitical_diary_denial_Taliban_
truce. Bezocht 10 juni 2010.
178
Barakat en Zyck, ‘Afghanistan’s insurgency’, 196-199; Semple, Reconciliation in Afghanistan, 32-33;
Kilcullen, ‘Taliban and counter-insurgency’, 240-241.
179
Barakat en Zyck, ‘Afghanistan’s insurgency’, 200; Kilcullen, ‘Taliban and counter-insurgency’, 240-241;
Stratfor Global Intelligence, ‘Beyond the negotiations with the Afghan Taliban’, (4 februari 2010); Matt
Waldman, ‘Golden surrender? The risks, challenges, and implications of reintegration in Afghanistan’,
(Afghanistan Analysts Network 2010) 4-5.
177

68

Het idee dat het Karzai-regime zou worden verstevigd door de Taliban te integreren in
de regeringsstructuur, is volgens Gianluca Serra echter een ernstige misvatting. Een dergelijke
opname van de Taliban in de regering zou er niet voor zorgen dat grotere delen van het land
onder de controle van Kabul vallen. Evenmin zou de grote en invloedrijke Pashtun
bevolkingsgroep, waar de Taliban hevig op steunt, zich opeens achter de politici in de
hoofdstad gaan scharen. In plaats van die ‘best case scenarios’ lijkt het Secca veel
waarschijnlijker dat de Taliban eenmaal in de regering zich niks aan zal trekken van de
Afghaanse grondwet en het land tot een theocratie zal ombuigen. Daarmee zou in feite
teruggegaan worden naar het status quo ante; de situatie zoals die in Afghanistan was vóór de
aanvallen van 11 september 2001. De integratie van rebellengroeperingen in de Afghaanse
staatsstructuur herbergt volgens Serra dus in feite het risico op een hervatting van de
burgeroorlog die het land gedurende de jaren negentig teisterde.180
William Maley spreekt zich ook uit tegen onderhandelingen met de Taliban op basis
van het risico dat een dergelijke dialoog tot burgeroorlog zou kunnen leiden. Hij is van
mening dat de westerse mogendheden de opstand veel effectiever kunnen bestrijden door druk
uit te oefen op Pakistan om de Taliban te verdrijven uit de Pakistaanse grensregio met
Afghanistan.181
Het gevaar dat de Taliban onderhandelingen zullen gebruiken om hun ware intenties te
verhullen speelt ook op een kleinere schaal. De huidige re-integratie trajecten zijn er vooral op
gericht om Taliban voetsoldaten en aan de Taliban gelieerde groeperingen over te halen om
de wapens neer te leggen. Matt Waldman toont aan dat deze projecten niet alleen Afghanen
aantrekken die zich voordoen als ex-rebellen om van de economische voordelen te genieten,
maar dat er ook daadwerkelijke insurgents zijn die zich aanmelden om vervolgens hun status
als ‘bekeerde strijder’ te misbruiken als dekmantel voor gezagsondermijnende activiteiten.182
Anderzijds zou het ook kunnen zijn dat er aan westerse zijde sprake is van een
verhulling van de werkelijke intenties. De nadruk die momenteel op onderhandelingen wordt
gelegd als de oplossing voor het Afghanistan dilemma, doet uitstekend dienst om te verhullen
dat ISAF aan de verliezende hand is. Een bevinding die wordt onderschreven door het
beperkte succes van het Marjah offensief (2010) en de uitgestelde militaire operaties rondom
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Kandahar. De Taliban zijn militair sterk en steun voor ISAF is in rap tempo aan het afnemen
onder westerse burgers en hun regeringen. Gezien deze belangrijke factoren is het een
legitieme vraag of de onderhandelingsinitiatieven werkelijk zijn ingegeven door het geloof dat
een vredesovereenkomst mogelijk is, of dat de voorstellen vooral dienen om ISAF zich met
enig gezichtsbehoud te laten terugtrekken.
Opvallend is tevens dat de discussie tussen voor- en tegenstanders van onderhandeling
met de Taliban zich ook lijkt af te spelen tussen de Amerikaanse en Afghaanse regeringen.
Een recent artikel in de Duitse Spiegel impliceert dat het Karzai-regime bereid is om, naast
het uitbreiden van het huidige re-integratie programma voor de gewone voetsoldaten, ook met
de leiders van de Taliban in discussie te treden. De Amerikaanse regering weigert echter om
de Taliban-top bij onderhandelingen te betrekken zolang de rebellenbeweging militair in het
voordeel is. In hoeverre deze analyse nog geldt, is echter onduidelijk. Andere bronnen geven
namelijk aan dat de Amerikanen zich recentelijk bereid zijn gaan tonen om juist wel met het
Taliban leiderschap te gaan praten.183

Wanneer onderhandelen?
Nauw verbonden aan de vraag of er überhaupt wel contact zou moeten worden gelegd met de
Taliban is de kwestie wanneer dit het beste kan gebeuren. Voor de ISAF deelnemers is
onderhandeling momenteel erg aantrekkelijk omdat het een manier is om verslechterende
militaire positie te verhullen en om tegemoet te komen aan de afnemende steun voor de missie
onder westerse burgers. Een belangrijk argument tegen het aangaan van onderhandelingen op
dit tijdstip is echter juist dat de Taliban zich momenteel in een positie van kracht bevinden.
Dit maakt het voor deelnemende NAVO landen en de regering in Kabul uitermate lastig om
resultaat te boeken in mogelijke onderhandelingsprocessen. De Taliban zien de wil van hun
tegenstanders om te onderhandelen als een teken van zwakte. Hierdoor zal de Taliban eerder
aangemoedigd worden om onacceptabele eisen te stellen dan om concessies te doen.184
Het lijkt er daarom op dat het beste tijdstip om onderhandelingen met de Taliban te
openen volgt op een verbetering van de machtspositie van ISAF en Kabul. Om dit te
bewerkstelligen is het volgens Barakat en Zyck noodzakelijk dat de westerse coalitie militaire
overwinningen op de Taliban behaalt, de toestroom van nieuwe rekruten beperkt en de
effectiviteit van de Afghaanse regering verbetert. Een essentieel onderdeel van dit beleid is
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het aanpakken van de Pakistaanse toevluchtsoorden en uitvalsbases waar de Taliban
veelvuldig gebruik van maakt. Wanneer het zelfvertrouwen van de rebellen de nodige schade
is toegebracht zouden de condities kunnen ontstaan waaronder onderhandelingen succesvol
kunnen zijn. Dertig jaar strijd heeft onder grote delen van de Afghaanse bevolking
oorlogsmoeheid veroorzaakt, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het tot stand
komen van een ‘enabling environment’ voor dialoog. De relatief geringe aantallen
slachtoffers die sinds de Amerikaanse invasie in 2001 onder Afghaanse strijders en burgers
zijn gevallen vormen volgens Barakat en Zyck een tweede factor die een positieve bijdrage
kan leveren aan het creëren van gunstige omstandigheden voor onderhandeling.185
De vraag is hoeveel tijd nodig zou zijn om de sterke positie van de Taliban af te
breken en gunstigere condities voor onderhandeling te scheppen. Helaas is het vrijwel
onmogelijk om dit soort vraagstukken met enige accuratesse te beantwoorden. Semple is
echter pessimistisch over de mogelijkheden om tot een snelle verbetering te komen. Behalve
dat de opstandelingen momenteel meer voordelen zien in het voortzetten van de strijd dan in
het aangaan van gesprekken, bestaat er ook geen representatieve organisatie om mee te
onderhandelen. Doordat de Taliban geen politieke vleugel heeft die namens alle aan de
organisatie gelieerde groepen kan spreken, zijn strategische onderhandelingen ook in
praktische zin moeilijk. Echter, gezien de centrale rol die de QST speelt in het conflict, kan
het pessimisme van Semple enigszins in twijfel worden getrokken. Deze organisatie profileert
zich als het centrale orgaan van de Taliban en zou daardoor als representatieve
onderhandelingspartner kunnen dienen.186
Semple wijst er tevens op dat militaire druk alleen niet genoeg zal zijn om de
Afghaanse rebellen tot onderhandelingen te dwingen. Het is namelijk tevens van belang dat
de rebellen een eervolle terugtrekking van het strijdtoneel wordt geboden. De cultuur waar de
strijders uit voortkomen hecht zeer grote waarde aan het voorkomen van de perceptie van een
‘afgang’ of ‘vernedering’. Om dit eerverlies te voorkomen zullen de opstandelingen
doorvechten, zelfs wanneer de situatie voor hen uitzichtloos is. Het is daarom belangrijk dat
de westerse mogendheden rekening houden met de manier waarop zij een eventuele militaire
overwinning presenteren en hoe zij de verslagen strijders behandelen. Kwesties van eer en
aanzien spelen ook een grote rol in het falen van het huidige re-integratie programma voor exTaliban leden. De Afghaanse regering komt beloftes van werk, inkomen en bescherming niet
na, waardoor overgelopen strijders niet in staat zijn om voor zichzelf of hun families te zorgen.
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Deze vernedering speelt waarschijnlijk een grote rol in het zeer beperkte succes van de reintegratie programma’s.187
Tot slot is het in deze discussie ook van belang om een tegengeluid te laten horen dat
juist voor onderhandelingen op dit tijdstip pleit. Zo stellen Barakat en Zyck dat de
belangrijkste voorwaarden voor een dialoog in Afghanistan wél aanwezig zijn. Volgens deze
auteurs zijn dit; 1) een langdurige oorlog en oorlogsmoeheid 2) een relatief beperkt aantal
oorlogsslachtoffers waardoor het aangaan van een dialoog niet wordt bemoeilijkt 3) de
aanwezigheid van peacekeepers om eventuele overeenkomsten te bewaken en garanderen.188

Met wie te praten en hoe onderhandelingen te openen?
In de geraadpleegde literatuur wordt niet uitvoerig ingegaan op de vraag met welke
vertegenwoordigers van de Taliban of daaraan gelieerde groeperingen het beste contact
gelegd kan worden. Wel wordt op verscheidene plaatsen geïmpliceerd dat verschillende
westerse landen en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) er al geruime tijd
communicatiekanalen met de Taliban onderhouden.189
Zoals hierboven opgemerkt, noteert Semple dat het ontbreken van een representatieve
politieke organisatie aan Taliban zijde onderhandelingen in de weg staat. Toch stelt deze
auteur dat contact leggen met kopstukken van de organisatie zoals Mullah Omar een eerste
stap zou zijn richting daadwerkelijke onderhandelingen. Deze mannen vormen samen de
eerder genoemde Quetta Shura Taliban, een groep die gezien kan worden als de
oorspronkelijke Taliban die in 2001 uit Kabul is verdreven en die zich sindsdien in Pakistan
schuil houdt. Vrijwel alle andere rebellengroeperingen hebben een eed van trouw aan Omar
afgelegd en de QST speelt zo een centrale rol in het Afghanistan dilemma.190
Er bestaat echter ook onduidelijkheid over wie de westerse mogendheden naar voren
zouden moeten schuiven als onderhandelaar. Hoewel de Verenigde Staten en de andere
deelnemende NAVO landen de militaire middelen hebben om enige mate van
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gehoorzaamheid aan onderhandelde afspraken af te dwingen, missen deze landen door hun
jarenlange deelname aan het conflict wellicht de nodige legitimiteit. Saoedi-Arabië heeft
reeds in 2008 gesprekken tussen Taliban kopstukken en de Karzai regering voorgezeten, en
zou mogelijk een goede bemiddelaar zijn in verdere gesprekken tussen de strijdende partijen.
Staten met geen of weinig directe belangen in het conflict zoals Finland en Zwitserland
zouden deze belangrijke rol eventueel ook kunnen vervullen.191
Gezien de centrale rol die de grensregio tussen Afghanistan en Pakistan speelt in het
huidige conflict, en het vermoeden dat Pakistan ook veel van de rebellenbewegingen van
steun voorziet om de invloed van India op Afghanistan te minimaliseren, zal ook de regering
in Islamabad betrokken moeten worden bij de onderhandelingen. Zoals Waldman schrijft
bevinden de meest prominente Taliban leiders zich in Pakistan, waardoor re-integratie
trajecten die alleen op Afghanistan zelf zijn gericht slechts van geringe effectiviteit zullen
zijn.192
Op lokaal niveau hebben de onderhandelingspogingen die tot nu toe zijn ontplooid
zich vooral gericht op het losweken van kleinere groepen opstandelingen die zich aan de
Taliban hebben verbonden. Groepssolidariteit, gezworen trouw aan de leiders en
familiebanden spelen een grote rol binnen dergelijke groeperingen, waardoor het
onwaarschijnlijk is dat individuele strijders zich eenvoudig zullen laten overhalen om van
alliantie te wisselen. Waldman stelt dat het daarom belangrijk is om re-integratie pogingen te
richten op de leiders van dergelijke groeperingen omdat zij wel het gezag hebben om te
besluiten van partij te wisselen. Semple noemt deze groepen ‘commander-solidarity networks’
en wijst erop dat deze organisaties aan hun leden een sociale structuur, inkomsten en een
vorm van levensonderhoud bieden. Willen onderhandelingen met dergelijke groepen
succesvol zijn dan zal de regering deze behoeften op een andere wijze moeten zien te
vervullen.193

Het moreel dilemma van onderhandelen met de Taliban
Dat onderhandelen met de Taliban op sterke kritiek kan rekenen vanuit moreel perspectief
lijkt buiten kijf te staan. Deze organisatie is niet alleen verantwoordelijk voor talloze
aanslagen die tot grote aantallen doden hebben geleid onder Afghaanse burgers, NAVO
troepen en westers civiel personeel, maar heeft, in ieder geval in het recente verleden, ook
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nauwe banden met Al Qa’ida onderhouden. 194 Semple benadrukt in dit kader dan ook het
belang voor de onderhandelaars om voorbereid te zijn op controverses. Barakat en Zyck
geven op hun beurt aan dat onderhandelingen een houding vereisen waarbij geen onderwerp
onbespreekbaar is en geen principe als te heilig wordt beschouwd. Buiten deze korte
opmerkingen om besteedt de geraadpleegde literatuur echter geen diepgaande aandacht aan
dit onderwerp.195

Waarover onderhandelen?
Wat wil de Taliban? In 2005 publiceerde Der Spiegel een artikel waaruit bleek dat de Taliban
niet langer als een terroristische organisatie wil worden beschouwd, maar als een legitieme
politieke entiteit. Eind 2007 schreef journalist Graeme Smith dat een aanzienlijk aantal
Taliban kopstukken wil onderhandelen over deelname aan de regering. Een in 2009
gepubliceerde analyse stelt dat Mullah Omar bereid is om zich van Al Qa’ida te distantiëren
in ruil voor de terugtrekking van de westerse troepen. In 2010 schreven Barakat en Zyck dat
de Taliban momenteel bovenal geïnteresseerd in het bemachtigen van zetels in de Afghaanse
regering, nu zij hebben ingezien dat een complete machtsovername onwaarschijnlijk is.
Dergelijke visies lijken mogelijkheden te bieden voor onderhandelingen. De westerse eisen
zullen zich waarschijnlijk concentreren op het forceren van een breuk tussen de Taliban en Al
Qa’ida, om er zo voor te zorgen dat Afghanistan niet nogmaals een vrijplaats voor
internationale terroristen wordt.196
Zoals al eerder aangegeven is het probleem echter dat het vanuit het oogpunt van de
westerse mogendheden en het Karzai-regime momenteel geen goed tijdstip is om de dialoog
aan te gaan. Militaire voorspoed heeft de Taliban van een groot zelfvertrouwen voorzien dat
zich vertaalt in harde eisen voor deelname van de organisatie aan mogelijke onderhandelingen.
Daar komt bij dat er, ondanks de indicaties dat er zelfs in de Taliban-top stemmen opgaan
voor onderhandelingen, een grote spoiler potentie bestaat van hardliners die tegen iedere
vorm van dialoog zijn.197
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Op basis van gesprekken met het voormalig hoofd van de Pakistaanse geheime dienst
stellen Susanne Koelbl en Sohail Nasir dat de Taliban een aantal eisen zullen stellen voordat
ze zich überhaupt aan een staakt-het-vuren zullen committeren. Dit zijn de volledige
terugtrekking van de aanwezige westerse strijdkrachten, de invoering van Sharia wetgeving
en het ontslag van de huidige president, Hamid Karzai. Deze harde eisen bieden weinig hoop
dat de opstandelingen bereid zijn om onderhandelingen te voeren.198
Op dit moment lijkt het dus nog weinig zin te hebben om de agendapunten vast te gaan
stellen waarover met de Taliban zou kunnen worden onderhandeld. De onderwerpen van
gespreken zullen in hoge mate afhangen van de machtsposities van de onderhandelende
partijen. Wanneer de ISAF erin zou slagen om het militaire overwicht te herwinnen zou de
Taliban wel eens veel redelijkere eisen kunnen gaan stellen. Dat strategische
onderhandelingen op dit moment onwaarschijnlijk lijken neemt echter niet weg dat er
nagedacht kan worden over de onderwerpen voor lokale initiatieven.
Zo zouden het versterken van lokaal bestuur en het creëren van meer werkgelegenheid
door de landbouwsector een impuls te geven, belangrijke concessies kunnen zijn om lokale
steun voor de Taliban te doen afbrokkelen. Bovenal zouden onderhandelingen tussen lokale
leiders, de Afghaanse overheid en de westerse mogendheden zich moeten richten op het
vergroten van de veiligheid van de Afghaanse bevolking, het aanpakken van de
corruptieproblemen die de Afghaanse regering teisteren, en het vergroten van legitimiteit van
diezelfde regering door oppositiegroepen erin op te nemen. Tegelijkertijd moet ook prioriteit
worden gegeven aan de demobilisatie en re-integratie van strijders en het verzoenen van
kopstukken in het verzet, programma’s waarvan de mogelijkheden volgens Semple tot op
heden onvoldoende zijn benut.199
De recente ontdekking van zeer grote hoeveelheden kostbare mineralen in de
Afghaanse bodem zou potentieel een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het aanjagen van
de Afghaanse economie. De New York Times speculeert dat de grondstoffen veel buitenlandse
investeerders zullen aantrekken en van Afghanistan één van de belangrijkste mijnbouwlanden
ter wereld kunnen maken. De gevonden mineralen zijn namelijk van essentieel belang voor
moderne industrie en de ontwikkeling van producten zoals laptopbatterijen. De vondst zou
voor een grote werkgelegenheid kunnen zorgen die een belangrijke rol zou kunnen spelen in
het overhalen van jonge Afghanen om de wapens neer te leggen. Zoals het artikel echter zelf
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toegeeft zijn deze vooruitzichten vooralsnog toekomstmuziek en is er niets met zekerheid te
zeggen.200
Maar ook bij de effectiviteit van lokale initiatieven kunnen vraagtekens worden
geplaatst. Hoewel een gebrek aan werk en politieke vertegenwoordiging belangrijke
drijfveren zijn voor een groot aantal insurgents, toont Waldman dat de corruptie van het
Karzai-regime en de aanwezigheid van buitenlandse troepen evengoed motiverende factoren
zijn. Re-integratie in een regime dat wordt gezien als onwettig, corrupt, incapabel en gesteund
door gehate buitenlandse indringers is voor veel Afghaanse strijders simpelweg geen optie.201
Een citaat van een door Waldman geïnterviewde Taliban leider vat dit sentiment treffend
samen; ‘“if we were fighting for money we would try to find work. At the moment our
country is invaded, there is no true sharia, there is crime and corruption. Can we accept these
for money? How then could I call myself a Muslim and an Afghan?”’202
Tot slot wijzen Barakat en Zyck ook op het belang van onderhandelingen tussen de
westerse mogendheden en de Pakistaanse regering. Dergelijke gesprekken kunnen van
cruciaal belang zijn om een einde te maken aan de uitvalsbases van de Taliban die zich in het
Pakistaanse grensgebeid met Afghanistan bevinden. Het verwijderen van deze bases zou een
grote bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de slagkracht van de Afghaanse
rebellen.203

Hoe te onderhandelen?
Semple wijst erop dat de Pashtun cultuur een ‘verzoeningsmechanisme’ kent dat gebruikt zou
kunnen worden om een groot deel van de Taliban strijders op een waardige wijze uit het
conflict te laten terugtrekken. Deze traditionele rituelen stellen strijders in staat om zonder
veel gezichtsverlies hun tegenstanders te verzoeken het gevecht te staken.204
Om (oud)strijders op effectieve wijze voor het regeringsbeleid in te spannen zou
tevens teruggevallen kunnen worden op een methode die in het verleden door de Britten en de
communistische regering van Afghanistan is gebruikt. Deze methode berust op het sluiten van
overeenkomsten met de aanvoerders van vijandelijke rebellenbewegingen waardoor deze
lokale leiders met geld en logistieke ondersteuning overgehaald worden om de veiligheid in
hun regio te garanderen ten bate van de centrale regering. Dergelijke ‘protocollen’ werden na
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de aftocht van de Sovjet strijdkrachten veelvuldig gesloten als onderdeel van een campagne
van nationale verzoening. Hoewel de communistische regering uiteindelijk geen stand hield,
droegen de protocollen wel bij aan een de-escalatie van geweld en verlengden ze de
houdbaarheid van het regime.205
Uit een ander artikel, waarin Semple samenwerkt met Fotini Christia, komt eveneens
een interessante visie op onderhandelingsmechanismen naar voren. De auteurs betogen dat
één van de opvallendste kenmerken van de oorlogen die Afghanistan de afgelopen dertig jaar
hebben gekenmerkt, de mate is waarin strijders continu overlopen naar de sterkste partij. ‘In
Afghanistan, battles have often been decided less by fighting than by defections.’206 Ondanks
hun reputatie als felle fanatici, wordt dit overlevingsmechanisme ook door de Taliban
gebruikt. De auteurs pleiten er dan ook voor dat de westerse mogendheden, in samenwerking
met het Karzai-regime, meer mogelijkheden creëren voor Taliban leden om van alliantie te
wisselen. Om dit te realiseren zou er een propagandacampagne gelanceerd moeten worden die
benadrukt dat alleen die Taliban leden die in dienst van het Karzai-regime treden echte
patriotten en trouwe dienaars van de Islam zijn.207

Spoiler potentie
De geraadpleegde literatuur staat niet nadrukkelijk stil bij dit belangrijke onderwerp. Het ligt
echter voor de hand dat het spoiler gevaar in Afghanistan nadrukkelijk aanwezig is. Er zijn
verschillende verzetsbewegingen actief en de Taliban bestaat uit een conglomeratie van
bewegingen die veelal een gelegenheidscoalitie zijn aangegaan. Daarnaast is er zelfs binnen
de Taliban-top onenigheid over de vraag of er al dan niet onderhandeld zou moeten worden.
Kortom, het gevaar is groot dat één of meerdere verzetsgroepen geen heil zullen zien in een
onderhandelingsproces.
Tevens mag de rol die Pakistan zou kunnen spelen als spoiler ook niet uitgesloten
worden vanwege de nauwe contacten van de Pakistaanse geheime dienst met de Afghaanse
Taliban. Het lijkt erop dat Pakistaan door middel van deze samenwerking voornamelijk wil
voorkomen dat aartsrivaal India invloed krijgt op Afghaanse aangelegenheden. In die zin
vormt het huidige conflict in Afghanistan dus een onderdeel van de lange regionale competitie
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tussen Pakistan en India. Mochten onderhandelingen Pakistans invloed op Afghanistan
bedreigen, dan is het mogelijk dat Pakistan spoilers zal gaan steunen.208

De mogelijke uitkomsten van onderhandelingen met de Taliban
Volgens Semple zijn de afgelopen jaren veel kansen gemist door een halfslachtige toewijding
van de NAVO en Kabul aan onderhandelingen met de insurgents. In de periode na de
overwinning op het Taliban regime zijn veel oud-strijders door de nieuwe regering in Kabul
verhinderd om op vreedzame wijze te re-integreren. In de daarop volgende jaren is een
minimalistisch verzoeningsbeleid geformuleerd. Hierin stelt het Karzai-regime maximale
eisen en doet het minimale concessies aan de strijdende partijen. Veel van de problemen die
aan de opstand ten grondslag liggen, zoals de corruptie van de regering en de afkeer van de
interveniërende westerse landen, worden überhaupt niet aangepakt. Ook vanuit de NAVO
landen is de interesse voor onderhandelingen lange tijd beperkt gebleven tot de
mogelijkheden om door dialoog de Taliban van Al Qa’ida te scheiden, en om garanties te
verkrijgen dat Afghanistan niet langer als thuisbasis voor terroristen zal worden gebruikt.209
Willen onderhandelingen in Afghanistan een verschil kunnen maken dan zal, aldus
Semple en Christia, allereerst meer werk moeten worden gemaakt van verzoeningsprojecten
en de re-integratie van aan de Taliban gelieerde strijders. Hiervoor zullen niet alleen meer
middelen beschikbaar moeten worden gesteld om bestaande projecten te kunnen uitbreiden en
nieuwe op te zetten. De politieke steun vanuit Kabul en NAVO voor dergelijke initiatieven zal
ook sterk moeten toenemen. De huidige nadruk op geweld als primair middel om de
opstandelingen aan te pakken werkt averechts en ondermijnt niet alleen de legitimiteit van het
Karzai-regime, maar ook die van de interveniërende westerse staten. Daarnaast moeten
onderhandelingspogingen de sterk versplinterde aard van de Taliban gaan exploiteren, iets dat
tot op heden nog niet is gebeurd.210
Dat de rol die onderhandelingen tot nu toe hebben gespeeld in het Afghaanse conflict
sterk uitgebreid kan worden, lijkt niet aan twijfel onderhevig. Maar zoals verschillende
auteurs waarschuwen is strategisch succes uitermate onwaarschijnlijk zolang de omvang en
intensiteit van de huidige opstand niet wordt teruggedrongen. Daarnaast is het ontbreken van
een politieke vleugel van de Taliban ook een belangrijke missende schakel. Zonder een
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centraal aanspreekpunt dat de legitimiteit geniet om afspraken aan de gehele organisatie op te
leggen, zal het voeren van een effectief onderhandelingsproces buitengewoon moeilijk zijn.211
Obstakels worden echter niet alleen door de Taliban en andere oppositiegroeperingen
opgeworpen. De regering in Kabul vormt één van de grootste aanjagers van het conflict en
heeft zelf ook bewust de kansen op dialoog verkleind. Wellicht het voornaamste mechanisme
dat Semple in deze context heeft herkend is wat hij de ‘insider-outsider dynamic’ noemt.212
Het Karzai-regime heeft herhaaldelijk oppositiegroepen als Taliban aangeduid om hen zo
inspraak in het politieke systeem te onthouden. Onder het mom van vermeende couppogingen
werden tegenstanders gearresteerd die in feite slechts meer inspraak wensten, niet de
omverwerping van de regering. Door middel van demonisering worden bewust bepaalde
groepen buiten de regering gehouden. Dit beleid wakkert echter niet alleen veel weerzin tegen
de corruptie van het Karzai-regime aan, maar verhindert tevens iedere reële kans op
onderhandelingen.213
Te midden van alle onzekerheden over de mogelijke uitkomsten van onderhandelingen
met de Taliban kan het lonen om een vergelijking te maken met de situatie in Irak. Door
allianties aan te gaan met bepaalde oppositiegroepen om deze vervolgens in te zetten tegen de
overgebleven insurgents, wist de Amerikaanse generaal Petraeus de veiligheidssituatie in Irak
sterk te verbeteren. Het is niet ondenkbaar dat een soortgelijke aanpak in Afghanistan ook
vruchten kan afwerpen, hoewel de grote verschillen tussen beide landen en de divergerende
achtergronden van de insurgencies allerminst uit het oog mogen worden verloren.214
Onderhandelen met de Taliban blijft echter allerminst een eenvoudige kwestie. Deze
case herbergt in feite alle in dit rapport benoemde complexiteiten, van mogelijke spoilers tot
onenigheid onder de internationale gemeenschap over de te volgen koers. Daarbij is het
cruciaal om te benadrukken dat alle in dit rapport besproken inzichten ten aanzien van de
situatie in Afghanistan voor een groot deel op speculatie berusten. Tevens kan er eigenlijk niet
over ‘de’ Taliban worden gesproken en herbergen onderhandelingen dus ook een groot risico
op spoilers van partijen die het niet eens zijn met de keuze de dialoog aan te gaan, of die hun
eigen machtspositie willen maximaliseren. Tot slot blijven deze problemen grotendeels
hypothetisch zolang de huidige machtspositie van de Taliban niet wordt gebroken. Dit zal niet
alleen militaire middelen vereisen, maar zeker ook politieke, economische en sociale
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programma’s om de populariteit van de Taliban te verkleinen en het zeer lage vertrouwen in
het Karzai-regime te verbeteren.
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Samenvatting en conclusies
In dit rapport zijn verschillende facetten van onderhandelingsprocessen tussen een staat en
diens terroristische tegenstanders besproken. In deze conclusie zullen kort de belangrijkste
bevindingen worden samengevat, zullen conclusies worden getrokken en zullen de nog
openstaande vragen worden geïdentificeerd.

De aanloop naar onderhandelingen
Waarom zou een overheid eigenlijk willen onderhandelen met terroristen? Sommige auteurs
bepleiten dat het onder vrijwel alle omstandigheden beter is om in te zetten op de vernietiging
van dergelijke opponenten. Anderen wijzen er echter op dat alleen politieke oplossingen en
concessies een antwoord kunnen bieden op de onderliggende oorzaken van terrorisme. Deze
vorm van denken is tegenwoordig erg populair en sterk vertegenwoordigd in de hearts and
minds theorie. Tot slot zijn er wetenschappers die onderhandelingen zien als onderdeel van
een breder contraterrorismebeleid; niet in staat om zelfstandig een conflict ten einde te
brengen kunnen dialoog en concessies wel degelijk succesvol zijn wanneer zij in samenspraak
met bijvoorbeeld repressieve of juridische tegenmaatregelen worden gevoerd.
Een regering die besluit te onderhandelen doet dat in eerste instantie om een einde aan
terroristisch geweld te maken. Hierbij moet opgemerkt worden dat er een verschil is tussen
tactische –en strategische onderhandelingen. Dit rapport heeft zich vrijwel geheel toegespitst
op die laatste categorie die als doel heeft om duurzame oplossingen voor een conflict te
bewerkstelligen. Dit in tegenstelling tot tactische onderhandelingen die zich doorgaans richten
op het oplossen van acute problemen zoals gijzelingsdrama’s en vliegtuigkapingen.
Onderhandelingen kunnen echter ook worden aangegaan omdat een regering zich in
het nauw gedreven voelt door de terroristische tegenstander, of om een tijdelijke zwakte te
verhullen. Overigens zijn dergelijke motieven voor dialoog geenszins beperkt tot staten;
terroristische groeperingen hebben veelvuldig onderhandelingen gebruikt om te recupereren
na zware verliezen of om voldoende tijd te winnen om een volgend offensief voor te bereiden.
Besluiten om tot onderhandelen over te gaan is slechts de eerste stap op weg naar de
onderhandelingstafel. Een tweede belangrijke vraag is op welk tijdstip in een conflict dialoog
de meeste kans op succes biedt. Puur rationeel bekeken zou het vroege stadium van een
contraterrorismecampagne zich hier het beste voor lenen omdat er dan nog zo min mogelijk
materiële en menselijke schade is geleden. Echter, de meeste staten genieten aanvankelijk een
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machtsvoordeel ten opzichte van hun terroristische tegenstanders. Regeringen beschikken
immers over een uitgebreide krijgsmacht, een politieapparaat, en juridische en economische
middelen. In dergelijke asymmetrische conflicten zal de sterkere partij aanvankelijk weinig
neiging tot dialoog tonen en de voorkeur geven aan de vernietiging van de tegenstander.
Onderhandelingen hebben in de praktijk dus weinig kans van slagen in de beginfase van een
conflict.
Het tweede tijdstip waarop onderhandelingen effectief kunnen zijn hangt samen met
het ontstaan van een patstelling. Ondanks het aanvankelijke machts-onevenwicht is de
regering er niet in geslaagd de terroristen te verslaan, die op hun beurt in kracht zijn
toegenomen. Hoewel een dergelijk tijdstip vanuit het perspectief van de staat een goed
moment voor onderhandelingen kan zijn, is het de vraag of terroristen die hun macht hebben
zien groeien nog wel geïnteresseerd zijn en niet liever doorvechten totdat zij duidelijk in het
voordeel zijn.
Kort gezegd lijken onderhandelingen alleen zin te hebben wanneer onder de strijdende
partijen de perceptie bestaat dat praten meer oplevert dan hun beste alternatief, wat meestal
doorvechten is.215 Het tijdstip waarop een dergelijke situatie intreedt, kenmerkt zich door wat
Zartman een ‘mutually hurting stalemate’ noemt.216 Dit is de perceptie onder beide partijen
dat succes niet langer behaald kan worden met militaire middelen en dat de kosten van deze
impasse te hoog zijn om vol te houden. Onder dergelijke omstandigheden lijken strategische
onderhandelingen een kans van slagen te hebben. Voorbeelden uit de praktijk, zoals de
vredesprocessen in Noord-Ierland, lijken deze bevinding te staven.
Een terroristische organisatie is meestal geen homogene entiteit. Dat wil zeggen dat er
verschillende stromingen of facties bestaan binnen een beweging kunnen bestaan met grote
onderlinge verschillen in opvatting, bijvoorbeeld over het nut van onderhandelen. Daarom is
het voor staten belangrijk om de juiste partners voor een dialoog te identificeren. Daarbij kan
het behulpzaam zijn om terroristische groeperingen in te delen op basis van hun ideologische
starheid of de mate waarin de doelen die zij nastreven zich lenen voor onderhandeling.
Terroristen met megalomane of fundamentalistische ambities lenen zich waarschijnlijk niet
voor onderhandelingspogingen. Militanten die beperktere doelen nastreven, zoals territoriale
autonomie of grotere politieke vertegenwoordiging, kunnen daarentegen wel potentieel
vruchtbare gesprekspartners zijn.
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Een ander aspect van dit vraagstuk is de mate waarin de vertegenwoordigers van de
terroristische organisatie in staat zijn om de gemaakte afspraken aan de achterban op te leggen.
Wanneer de onderhandelingspartner niet de nodige legitimiteit of macht geniet, is het
waarschijnlijk dat de onderhandelde afspraken niet nagekomen zullen worden.
In het eerste hoofdstuk werd er tot slot ingegaan op de vraag hoe regeringen contact
kunnen leggen met hun tegenstanders. Het stigma dat aan terrorisme kleeft zorgt ervoor dat
pogingen tot dialoog op felle kritiek kunnen rekenen, zowel uit binnen –als buitenland. Zeker
in de beginfase van een onderhandelingsproces, wanneer er nog geen resultaten zijn die aan
de achterban ‘verkocht’ kunnen worden, kan geheimhouding cruciaal zijn. Politici kunnen om
dat te bewerkstelligen gebruik maken van onafhankelijke derde partijen, of bijvoorbeeld door
de geheime diensten in te schakelen. Dergelijke contacten hebben het voordeel dat deze
gemakkelijk te ontkennen te zijn.

Het moreel dilemma van onderhandelen met terroristen
In het verlengde van de vorige paragraaf ligt de kwestie van legitimiteit en onderhandelen. De
voornaamste reden waarom praten met terroristen op zoveel hevige kritiek kan rekenen is de
perceptie dat hier een legitimiteitoverdracht mee gepaard gaat. Praten wordt binnen dit
perspectief gelijkgesteld met de acceptatie en erkenning van de doelstellingen en methodes
van de terroristen. Het gebruik van geweld tegen burgerdoelen is zo weerzinwekkend dat
groepen of individuen die zich van deze methoden bedienen een de status van paria opgelegd
krijgen. Dit sluit hen uit van de gangbare vormen van conflictbemiddeling waartoe dialoog en
concessies behoren. Regeringen die tot onderhandelingen overgaan heffen in feite het
maatschappelijke taboe op illegaal geweldsgebruik tegen burgers op. Het feit dat legitimiteit
ook vaak nadrukkelijk één van de doelen van terroristische organisaties is, verhoogt het
controversiële gehalte van onderhandelingen.
Een ander belangrijk aspect van dit ethische dilemma is het risico dat
onderhandelingen met terroristen andere extremistische groeperingen kunnen aansporen om
ook door middel van geweld zichzelf op de politieke agenda te krijgen. Naast het risico op een
dergelijke precedentvorming zijn gesprekken met terroristen ook gevaarlijk omdat ze die
groepen
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Onderhandelingsprocessen kunnen zo de indruk wekken dat geweld meer resultaat kan
opleveren dan handelen binnen de grenzen van de wet. Onderhandelingen met terroristen
kunnen dus afbreuk doen aan de legitimiteit van de staat, temeer omdat extremistische
aanslagen het staatsmonopolie op geweld ondergraven.
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Toch is dit probleem minder eenzijdig dan het wellicht in eerste instantie lijkt. Ten
eerste is er een aantal succesverhalen te identificeren die aanleiding kunnen geven om de
controverse te trotseren; onderhandelingen met terroristen kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de beëindiging van een conflict. Daarnaast is er nog een pragmatische reden om
niet al te zwaar aan het ethische dilemma te tillen; de meeste regeringen onderhouden
geheime contacten met hun tegenstanders, ook al lijkt felle retoriek iedere mogelijkheid op
dialoog uit te sluiten. Daarnaast kan het argument dat onderhandelen meer terrorisme kan
aanwakkeren ook omgedraaid worden. Niet onderhandelen laat opponenten immers geen
andere mogelijkheid om hun belangen behartigd te zien dan geweldsgebruik. Ook zouden
onderhandelingen juist het maatschappelijke taboe op geweldsgebruik kunnen verstevigen.
Door een staakt-het-vuren te eisen voordat er onderhandeld kan worden, of door met de meest
gematigde terroristen te spreken, kunnen regeringen de ondermijning van hun eigen
legitimiteit minimaliseren.
Bovenal hebben regeringen een morele verplichting om de levens van hun burgers
veilig te stellen. Als onderhandelingen hiertoe de beste mogelijkheden bieden, dan zijn het
juist ethische overwegingen waardoor deze beleidskeuze de voorkeur verdient.

Het verloop van onderhandelingen
Hoe kunnen regeringen zich het beste voorbereiden op een onderhandelingsproces? Om een
constructieve basis voor verdere dialoog te leggen kan de wederzijdse erkenning van het
bestaansrecht en de belangen van de betrokken partijen een belangrijke eerste stap vormen.
Ook dient er aandacht te worden besteed aan de keuze van de vertegenwoordigers van
terroristische zijde; regeringen varen er wel bij wanneer deze personen een zo groot mogelijke
legitimiteit onder de extremistische achterban genieten. Het opstellen van enkele basisregels
om de intensiteit van het, naar alle waarschijnlijkheid, nog lopende conflict te beperken
kunnen ook een positieve uitwerking hebben op de gesprekken. Uiteraard zou een staakt-hetvuren de beste uitgangspositie vormen voor dialoog.
Daarnaast is het van belang dat de regering haar eigen standpunten en doelen helder
voor ogen heeft. Welke concessies kunnen worden gedaan en welke thema’s moeten tijdens
de onderhandelingen aan bod komen? Wanneer kunnen de gesprekken als een succes worden
beschouwd? Van groot belang in deze voorbereidingsfase is tevens het vergaren van een zo
helder mogelijk inzicht in de doelstellingen van de tegenpartij. Welke uitlatingen zijn holle
retoriek en waar gaat het de tegenstander werkelijk om? Uiteraard is het buitengewoon lastig
om accurate informatie hierover te verzamelen voordat de dialoog goed en wel begonnen is.
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Tot slot mag een regering bij het opstellen van de kaders voor de onderhandelingen nooit uit
het oog verliezen dat alleen die afspraken hardgemaakt kunnen worden die op steun vanuit de
bevolking kunnen rekenen.
Zonder de specifieke context van een conflict te kennen is het onmogelijk om
richtlijnen te geven voor de onderwerpen die besproken kunnen worden. Wel kan er gewezen
worden op het onderscheid tussen onderhandelen over inhoudelijke zaken zoals de
doelstellingen van de terroristen, en onderhandelen over het persoonlijk lot van individuele
extremisten. Met het oog op de cruciale publieke steun die nodig is om onderhandelde
afspraken ook daadwerkelijk na te komen, wordt in de literatuur gewezen op het inbedden van
de inhoudelijke vraagstukken in het bredere democratische proces. Regeringen kunnen niet
zomaar aan de politieke eisen van terroristen toegeven zonder de bevolking te raadplegen. Dit
kan worden ondervangen wanneer de terroristen zich verkiesbaar stellen om zo de werkelijke
mate van publieke steun voor hun voorstellen te toetsen.
Het onderhandelingsproces zelf valt ook moeilijk in generalisaties samen te vatten.
Wel kan er gesteld worden dat het woord ‘proces’ goed gekozen is; verdragen tussen
terroristen en staten worden meestal pas gesloten na verschillende, langdurige sessies van
onderhandelingen.
Het verloop van het onderhandelingsproces staat tevens onder invloed van de manier
waarop regeringen de besprekingen voeren. Hierbij valt een onderscheid te maken tussen een
harde en confronterende onderhandelingstechniek waarbij doorbraken worden geforceerd
door bijvoorbeeld te dreigen met sancties en militair ingrijpen, en een probleemoplossende
stijl van onderhandelen. Deze laatste methode richt zich zowel op de eigen belangen als die
van de tegenstander en probeert door de oorzaken van het conflict aan te pakken een
langdurige oplossing te bewerkstelligen. De meningen verschillen over welke van deze twee
methoden de meeste kans op succes biedt. Tot slot wordt er in de literatuur ook gewezen op
de mogelijkheden van een onderhandelingstechniek die de verschillende facties binnen een
terroristische organisatie tegen elkaar uitspeelt, bijvoorbeeld door middel van steun de positie
van gematigde terroristen te versterken ten opzichte van hun meer radicale collega’s.
Eén van de grootste bedreigingen voor een onderhandelingsproces wordt gevormd
door zogeheten spoilers. Dit zijn (delen van) terroristische organisaties die het om wat voor
reden dan ook niet eens zijn met het besluit tot onderhandelen. Om dit ongenoegen te uiten
proberen spoilers onderhandelingsprocessen te saboteren door het plegen van aanslagen.
Spoilers kunnen zich zowel binnen het onderhandelingsproces bevinden, bijvoorbeeld
groepen die gemaakte afspraken naderhand verbreken, of daarbuiten. Als voorbeeld van
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dergelijke externe spoilers valt te denken aan Hamas, dat door zelfmoordaanslagen het
Israelisch-Palestijns vredesproces trachtte te ontwrichten.
Van de verschillende kenmerken aan de hand waarvan spoilers beschreven kunnen
worden, is de mate van toewijding aan het saboteren van een onderhandelingsproces wellicht
de belangrijkste. Zogeheten beperkte spoilers plegen aanslagen om bepaalde punten op de
agenda te krijgen, om compensatie voor geleden schade of om andere onderwerpen die in
principe onderhandelbaar zijn. Totale spoilers daarentegen, streven de absolute macht na en
zijn niet bereid om via onderhandelingen enige concessies te doen. Een tussencategorie wordt
gevormd door de pragmatische of hebzuchtige spoilers, wier eisen opportunistisch worden
afgesteld op omgevingsfactoren. Is de regeringspartij sterk dan zullen de opportunistische
spoilers eerder geneigd zijn tot concessies; maakt de staat echter een verzwakte indruk, dan
kan dit type saboteur opeens met veel hardere eisen op de proppen komen.
Regeringen zijn niet weerloos tegen dit soort pogingen om onderhandelingsprocessen
te ondermijnen. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer neutrale staten of internationale
organisaties optreden als bewaarders van een vredesproces de invloed van spoilers aanzienlijk
af kan nemen. Ook kunnen saboteurs door pressie, toezeggingen of socialisatie tot inkeer
worden gebracht. De effectiviteit van deze methoden hangt grotendeels samen met het
spoilertype. Totale spoilers waar niet mee valt te praten zullen door repressieve of
gewelddadige middelen onder controle moeten worden gebracht. Socialisatie, oftewel het
belonen van goed gedrag en het straffen van ‘overtredingen’ kan effectief zijn om
pragmatische en beperkte spoilers beheersbaar te maken. Toegeven aan de eisen van
saboteurs gebeurt statistisch gezien het meest, wellicht omdat dit ook de makkelijkste
strategie is. De effectiviteit van dit middel wordt echter betwist.
Tot slot is het belangrijk om op te merken dat spoilers lang niet altijd een ongewenst
bijproduct van vredesbesprekingen zijn. Er zijn recente voorbeelden waar regeringen
opzettelijk hebben bijgedragen aan het creëren van spoilers. Door onmogelijke eisen te stellen
voor deelname aan het vredesproces en door allianties aan te gaan met de sterkste factie van
de rebellenbeweging, wist de regering van Soedan de indruk te wekken dat het toegewijd was
aan een onderhandelingsproces terwijl het in werkelijkheid de versplintering van de oppositie
bevorderde om de eigen machtspositie te handhaven.
Bemiddelaars, staten of organisaties die niet direct bij een conflict betrokken zijn,
maar die op basis van hun neutrale positie het tot stand komen van een overeenkomst
proberen te bespoedigen zijn ook van belang. Mediatie is de afgelopen jaren veelvuldig
toegepast, zij het niet altijd met succes. Onderzoek heeft uitgewezen dat bemiddeling door
86

mediators korte termijn voordelen kan bieden en kan bijdragen aan een lager geweldsniveau.
Daar staat tegenover dat conflicten waarin bemiddeling een rol speelt over het algemeen
langer duren. Daarnaast is de rol die bemiddelaars spelen aan enige discussie onderhevig. Zo
is er bijvoorbeeld onduidelijkheid over de vraag of de neutraliteit van de bemiddelaar een
wenselijke eigenschap is.

De uitkomsten van onderhandelingen
Dit rapport heeft nadrukkelijk tot doel om de verschillende facetten van onderhandelen met
terroristen te belichten. Een dergelijke nadruk op dit specifieke contraterrorisme-instrument
kan er echter toe leiden dat de bredere context waarin onderhandelingen worden toegepast uit
het oog wordt verloren. Onderhandelingen en concessies zijn zelden of nooit de enige inzet
van een contraterreurcampagne. Overheden beschikken over een breed scala aan middelen die
zij kunnen inzetten tegen extremisme, van wetswijzigingen, het gebruik van speciale politie
eenheden en de inzet van geheime diensten tot militaire operaties. Het is belangrijk om te
beseffen dat onderhandelingen geen opzichzelfstaand middel zijn, en dat de effectiviteit van
dialoog als contraterrorisme-instrument in hoge mate wordt bepaald door de effecten van
andere beleidskeuzes.
In meer algemene zin wordt onderhandeling pas vaak een serieuze optie wanneer
andere contraterrorismemaatregelen gefaald hebben. Het aangaan van onderhandelingen
betekent niet dat andere contraterrorismemaatregelen niet meer toegepast worden; praten
wordt vaak gecombineerd met repressie. De belangrijkste algemene kanttekening die te
plaatsen valt bij onderhandelingen is dat deze lang niet altijd effectief zijn.
Onderhandelingen hebben een grotere kans op succes wanneer aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. Experts stellen dat van primair belang is de aanwezigheid van
een ‘mutually hurting stalemate’ waardoor de strijdende partijen naar niet-gewelddadige
oplossingen gaan zoeken. Ook zijn bijvoorbeeld een wapenstilstand, de aanwezigheid van
externe begeleiding van het vredesproces en de afwezigheid van spoilers te kenmerken als
factoren die aan succes kunnen bijdragen. Daarnaast is publieke steun voor het
onderhandelingsproces van onschatbare waarde. Aan de andere kant zijn er ook factoren te
benoemen die een uitgesproken negatieve invloed op het onderhandelingsproces kunnen
uitoefenen. Hiertoe behoren de aanwezigheid van meer dan twee strijdende partijen, de
ineenstorting van het staatsapparaat, spoilers en buurlanden die een vreedzame oplossing van
het conflict in de weg staan.
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In hoeverre concessies een bijdrage kunnen leveren aan conflictoplossing is niet
eenduidig te beantwoorden. De gevolgen van het doen van concessies aan terroristen worden
verschillend geïnterpreteerd. Sommige auteurs zien het als naïef en gevaarlijk, anderen zijn
van mening dat concessies niet tot een geweldsescalatie leiden. Uiteraard zijn er ook visies die
tussen deze uitersten te plaatsen zijn. Zo pleiten sommige onderzoekers ervoor dat ‘kleine’
concessies er doorgaans niet toe leiden dat bepaalde terroristische tactieken als succesvol
worden gezien en daardoor vaker worden toegepast. Wanneer er echter grote politieke
toezeggingen worden gedaan, of wanneer de concessies volgen op bloedige aanslagen, kan
deze vorm van conflictoplossing averechts werken. Voor al deze visies zijn voorbeelden uit
de praktijk te vinden. Vaker nog wordt de term concessies gebruikt om kleinschalige
toezeggingen aan te duiden, zoals het betalen van losgeld bij gijzelingsacties.
In algemene zin kan op basis van de huidige stand van inzichten gesteld worden dat
onderhandelingen zelden een langdurige vrede tot gevolg hebben. Zelfs wanneer
vredesbesprekingen succesvol worden afgerond, is de kans zeer groot dat deze akkoorden
binnen enkele jaren geschonden worden en dat geweld terugkeert. Omdat militaire
overwinning de capaciteiten van de tegenstander om vernieuwd verzet te plegen
minimaliseren, leveren dergelijke situaties vaak een langdurigere vrede op. Onderhandelingen
zijn dus niet alleen zeer complexe aangelegenheden die bestaan uit verschillende stadia en
vele facetten kennen, maar ook processen die zelfs in het gunstigste geval weinig garanties op
langdurige vrede kunnen geven. Als onderdeel van contraterrorismecampagnes zijn
onderhandelingen en concessies echter de geijkte middelen om de oorzaken van het geweld
aan te pakken en om niet-gewelddadige mogelijkheden tot conflictoplossing te realiseren.
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English summary
The purpose of this report is to present an overview of academic literature on the subject of
negotiations between states and terrorists. Over the course of five chapters, this report
explores the various aspects of such negotiation processes. The first chapter deals with the
time period leading up to the actual negotiations and asks questions such as why should a
state choose to negotiate at all? Is it possible to determine the most suitable time for such
initiatives to yield positive results? How are suitable negotiating partners identified within the
terrorist organization, and how can a state initiate dialogue with such groups?
Some authors are adamant that states should never negotiate with terrorists. Others
believe that political solutions and concessions are required to address terrorism’s root causes.
Between these two extreme positions are experts who argue that negotiations form an
important part of counterterrorism operations, but that dialogue alone will not lead to a
conflict’s resolution. Negotiations are primarily a tool for conflict resolution, yet both states
and terrorists can also use an apparent willingness to enter into dialogue as cover for their true
intentions; using the time thus gained to recuperate from past exertions, re-arm in preparation
for renewed hostilities, or to cover a momentary weakness.
On the timing of negotiation, the literature offers several interesting insights. From a
purely rational point of view it makes sense to pursue dialogue during a conflict’s initial
stages because the costs suffered by both sides will still be relatively low. However, the state
usually enjoys tremendous advantages in power vis-à-vis its terrorist opponents and will
probably prefer to destroy its adversaries outright. If the state fails in doing so, and the power
imbalance between the two sides becomes less marked, negotiations may become a more
attractive policy option. The problem is that a terrorist group which has seen its own power
increase, and which is in a position to challenge the state, may no longer be interested in
dialogue. In short, the time at which negotiations appear likely to occur is determined by the
combatants’ perception of the utility of force. When both sides recognize that a ‘mutually
hurting stalemate’ has set in which neither is able to break by military means alone,
negotiations appear likely to be initiated.
Once a willingness to enter into dialogue has been established, the next question is
whom should states talk to? Terrorist organizations are often heterogeneous in nature,
comprising various factions who may all have very different views on the negotiation process.
By separating hardliners from more moderate terrorists on the basis of their ideology and

89

stated goals, states can take first steps towards identifying partners for fruitful dialogue. An
important question in this process, however, is to what extent the chosen partner enjoys the
necessary legitimacy within the terrorist organization and among its constituents to force
adherence to any agreements reached? Secondly, because negotiating with terrorists is often
very controversial, states need to think about how to establish contacts. Neutral third parties
or the secret services could play a key role in opening channels of communication that states
can plausibly deny if matters get out of hand.
The second chapter focuses on questions of moral hazard and legitimacy. Why exactly
are negotiations with terrorists viewed as such reprehensible activities? In what manner does
talking with extremists accord them political legitimacy? Are there ways in which states can
cope with the domestic and international outrage that is sure to follow any decision to
negotiate with terrorist outfits?
By using violence against civilians, terrorists commit a sin that accords them pariah
status in (western) societies. Furthermore, their use of deadly force undermines the state’s
monopoly on violence and threatens its legitimacy. When governments choose to negotiate
despite these transgressions, they are perceived by domestic and international audiences to be
condoning the terrorists’ aims and methods, in fact rewarding ‘bad behavior’ with legitimacy
and recognition. Yet ethical consideration may warrant generating this controversy. A state’s
number one priority is to protect the lives of it citizens, and if negotiations appear to be the
best way of doing so then the moral dilemma of talking with terrorists may be trumped by the
duty to save lives.
In the third part of this report, the negotiation process itself is examined. How can
states distinguish an opponent’s real interests from his rhetorical demands? What subjects
should be negotiated about and which negotiation strategies can be used? Significant attention
was also awarded to the role of so-called spoilers; terrorist (and sometimes government)
factions who disagree with the decision to negotiate and who may use violence to thwart the
proceedings. What distinctions can be drawn between the various types of saboteur, and how
can their detrimental influence on the negotiation process be minimized? Finally the chapter
looked at the role that third parties, such as neutral states or international organizations, can
play as mediators, overseeing and guiding a negotiation process.
Governments who negotiate with terrorist must keep in mind that any far-reaching
political concessions can only be justified if they can count on popular support. To counter the
risks of public backlash, governments may attempt to negotiate about terrorists’ personal fates
instead of their political goals. A confrontational negotiation style which focuses on
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maximizing the state’s gains to the detriment of its opponent may be differentiated from an
accommodative or cooperative style of dialogue which takes into account the interests of the
other side as well. While the first may seem better suited to negotiations with unsavory
opponents such as terrorists, the literature indicates that the second may offer better hopes of
reaching a long-lasting settlement.
Spoilers pose a considerable threat to any negotiation process. Applying the most
suitable countermeasures to minimize the saboteurs’ influence depends on a correct
assessment of the nature of the spoiler. Is it an actor integral to the negotiation process or one
left outside of the talks? Is the will to derail the dialogue motivated by frustration and greed,
non-negotiable political ambitions or opportunistic attempts to maximize a faction’s influence?
Depending on the answers to these questions, coercion, socialization or concessions may be
the best response. The spoiler problem is further complicated, however, by the fact that
organizations responding to spoilers may be inhibited by a host of organizational
preconceptions that stand in the way of effective spoiler management. Furthermore, some
states have been known to actively seek the creation of spoilers in order to indefinitely
postpone peace talks.
An analysis of the role that international mediators such as the United Nations can
play in overseeing and guiding a negotiation process concludes the third chapter. While this
form of conflict resolution has been a recurring feature of intra-state conflict over the past two
decades, its success is questionable. Research has shown that while mediation may effectively
reduce the levels of violence, a mediated conflict often lasts significantly longer.
The possible outcomes of negotiation processes between states and their terrorist
opponents are the subject of the fourth chapter. Are negotiations an effective instrument of
conflict resolution? Do negotiated settlements last? On a smaller scale, what are the effects of
relatively minor concessions to terrorist groups? Is there a correlation between, for example, a
state’s decision to release captured terrorists and decreased levels of violence, or do such
concessions contribute to the prolongation of conflict? This chapter also takes a step back
from this report’s overall focus on negotiations to analyze the role of this counterterrorism
instrument in relation to other policy options available to states. Using several historical
examples, the effectiveness of negotiations is analyzed by taking the contributions of other
countermeasures into account. Additionally, the chapter summarizes several factors that the
literature indicates as being conducive to successful negotiation processes, as well as several
factors which are not.
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Historically, negotiated settlements are a rarity when it comes to intrastate conflicts.
Furthermore, in those cases where negotiation has been used to strategically resolve terrorismrelated conflicts, the subsequent settlement has proven to be very fragile. The majority of
negotiated settlements break down within five years of signature and lead to a resurgence of
violence. Somewhat paradoxically, one side’s military victory offers far better chances of a
stable peace and even appears to contribute to processes of democratization. While the
literature shows a remarkable amount of unanimity on the subject of negotiations’ limited
strategic effectiveness, the results of relatively minor concessions to terrorists are far less
clear cut. Some authors claim that concessions only spur terrorists on and lead to more
violence, while other experts propagate a more nuanced view, arguing that contextual factors
play a key role in determining the outcome of concessions.
Indeed, the broader context of a state’s counterterrorism efforts appears to play a key
role in determining the effectiveness of negotiations. As the previous paragraph outlined,
negotiation processes appear to have a poor success ratio by themselves. But several historical
examples show that negotiations can be used very effectively in conjunction with other
counterterrorism methods, such as legal reforms or repressive operations. Thus, the
effectiveness of negotiations as a counterterrorism instrument appears to be intricately linked
to the effects of the wider counterterrorism campaign.
The fifth and final chapter of this report places less emphasis on theory and looks
instead towards the current state of events in the Afghanistan conflict. What prospects are
there for NATO and Hamid Karzai’s regime of engaging in successful dialogue with the
Taliban and other Afghan insurgents? If negotiations are to be attempted, at what time should
the offer of talks be made? These questions, and several others based on the first four chapters
of this report, are analyzed using publicly available sources related to the war in Afghanistan.
Although this subject is extremely topical, its highly contemporary nature means that there is
not yet a sufficiently large body of academic literature dealing with the conflict. As a result,
the fifth chapter is forced to rely in part on journalistic sources and analyses that may be both
inaccurate and quickly outdated.
Despite these handicaps, however, the case study on Afghanistan does offer several
interesting insights, foremost among which is perhaps the conclusion that actual negotiations
with the Taliban are likely to prove fruitless as long as the insurgents enjoy military
superiority. If NATO forces and their Afghan allies manage to regain the upper hand, the
Taliban may become much more amenable to compromise solutions.
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Perhaps the most important finding of this report is that, in most cases, negotiation is
not the magical solution for terrorism-related conflicts that many commentators hold it to be.
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