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Niet ingrijpen zal de situatie er hoe dan ook niet op doen voor-
uitgaan. Wat dan dreigt is dat de oorlog in Syrië zich nog jaren-
lang zal voortslepen. De onmacht en onwil van de internationale 
gemeenschap heeft de Syrische bevolking tot nu toe alleen maar 
een hoop ellende gebracht. Terwijl het dodental in razend tempo 
stijgt, voltrekt zich in Syrië een humanitaire ramp van onge-
kende omvang en lijden omringende landen als Libanon, Turkije, 
Jordanië en Irak sterk onder de enorme vluchtelingenstromen uit 
Syrië. Vredesbeweging IKV Pax Christi meent dat het laat, maar 
nog niet te laat is om burgers te beschermen tegen de meest 
ernstige misdrijven door een beperkte vorm van militair ingrijpen 
in Syrië serieus te overwegen. Een betere stap dan de levering 
van wapens zou zijn om enkele vliegvelden die de Syrische 
luchtmacht gebruikt voor het bestoken van burgerdoelen onklaar 
te maken of de luchtmacht van het Assad-regime de toegang tot 
het luchtruim boven de gebieden in het noorden en oosten van 
Syrië te ontzeggen. De inzet is daarbij niet het ten val brengen 
van al-Assad, maar het verzwakken van zijn capaciteit om inter-
nationale misdrijven te begaan tegen zijn eigen burgerbevolking.

Het discours over Syrië in vergelijking met 
andere Arabische landen

Toen de Syrische bevolking in het voorjaar van 2011 in 
opstand kwam, in navolging van burgers in Tunesië, Egypte 

en Libië, werd al snel duidelijk dat zij op minder internati-
onale steun zou kunnen rekenen. Tunesië en Egypte werden 
met een warme belangstelling gevolgd. Europese regeringen 
en de Europese Unie verklaarden, soms met enig schaamrood 
op de kaken, dat zij decennialang te veel ingezet hadden 
op het behoud van stabiliteit door autoritaire regimes, en 
dat nu echt de wens van Arabische burgers om hun eigen 
toekomst te bepalen gerespecteerd en gesteund diende te 
worden. Libische burgers in opstand konden al snel een 
beroep doen op het principe van ‘Verantwoordelijkheid 
voor de Bescherming van Burgers’ (Responsibility to Protect), 
dat vooral westerse landen in de Verenigde Naties omarmd 
hadden, toen Kadhafi dreigde met een bloedbad. Toen de 
Syrische burgers die in opstand kwamen eveneens met bruut 
geweld van de kant van het regime geconfronteerd wer-
den, was het gevoel van verantwoordelijkheid om Syrische 
burgers te beschermen aanzienlijk minder groot. De Syriërs 
hadden alle reden om meer te verwachten. 

Wat meteen opvalt wanneer het discours in de vergaderingen 
van de VN-Veiligheidsraad over de situatie in Libië wordt 
vergeleken met de situatie in Syrië is dat de discussie wordt 
gedomineerd door een heel andere retoriek. Terwijl in verga-
deringen van de VN-Veiligheidsraad over Libië concepten als 
de schrijnende humanitaire situatie, burgerbescherming en 

“The world 
community has 
failed the Syrian 
people”1

Een regering die niet in staat of niet bereid is haar eigen bevolking te beschermen tegen oorlogs-
misdaden en misdaden tegen de menselijkheid, verliest haar claim op de soevereiniteit over haar 
grondgebied. Dat geldt zeker voor een regering die haar eigen bevolking doelbewust bestookt 
met jachtvliegtuigen en raketten. De internationale gemeenschap moet bij misdrijven tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdaden in beginsel bereid zijn de verantwoordelijkheid tot bescherming van 
de burgerbevolking op zich te nemen en “collectief, tijdig en beslissend” op te treden, in het uiterste 
geval ook met militaire middelen. Het Syrische regime heeft zich in de twee jaar dat de volksopstand nu 
gaande is, ontpopt als de grootste vijand van de bevolking. Militair ingrijpen om al-Assad de toegang tot 
het Syrische luchtruim te ontzeggen is daarom noodzakelijk om de Syrische burgers te beschermen.
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de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap 
centraal staan, blijven deze concepten achterwege in de 
vergaderingen over Syrië. Het begrip Responsibility to Protect 
lijkt zo veel mogelijk te worden vermeden en de discussie 
richt zich met name op de risico’s voor destabilisatie van de 
regio die een mogelijke interventie met zich meebrengt. Ook 
wordt gewezen naar de complexiteit van het conflict in Syrië, 
het feit dat het geweld niet eenzijdig is en dat een interven-
tie in strijd is met de soevereiniteit en territoriale integriteit 
van Syrië. Er wordt met de beschuldigende vinger naar China 
en Rusland gewezen die door hun vetorecht te gebruiken, 
het handelen van de VN-Veiligheidsraad onmogelijk maken. 
In tegenstelling tot Libië, is er in het geval van Syrië geen 
regionale en internationale steun voor het instellen van een 
no-flyzone. Daarnaast heeft kolonel Kadhafi in een heetge-
bakerde speech de Libische bevolking vergeleken met ‘ratten 
en kakkerlakken’, een directe verwijzing naar de genocide in 
Rwanda. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de internationale 
gemeenschap zich direct richtte op de vraag hoe er gerea-
geerd moest worden en niet of gereageerd moest worden. Dit 
stadium is echter in het geval van Syrië nooit bereikt. Het 
Assad-regime heeft bovendien duidelijk geleerd van andere 
Arabische volksopstanden. Het voorkwam dat, zoals in Tunesië 
en Egypte, het leger zich tegen het regime zou keren. Een 
Syrisch Tahrir-plein of een Syrisch Benghazi waar de opstand 
zich zou kunnen concentreren, werd voorkomen. 

De prijs van non-interventie

Al aan het begin van de gewelddadige onderdrukking van de 
volksopstand in Syrië zijn de bezwaren tegen vormen van 
militair interveniëren naar voren gebracht. Syrië ligt mid-
den in een instabiele regio en spill-over van het conflict naar 
buurlanden werd als een groot risico gezien. Grote aantallen 
vluchtelingen zouden de buurlanden kunnen overstromen, 
met alle risico’s van dien. Interventie zou kunnen leiden tot 
militarisering van het conflict. Interventie zou kunnen bijdra-
gen aan versterking van radicaal islamitische, jihadistische 
strijdgroepen. En een politiek proces zou door interventie 
gefrustreerd kunnen worden. Bovendien wezen militair des-
kundigen op de slagkracht van de Syrische luchtverdediging, 
vaak opgesteld in dichtbevolkte gebieden, die onvergelijkbaar 
sterker is dan in het dunbevolkte Libië. Tot slot zou een inter-
ventie leiden tot verscherpte tegenstellingen tussen westerse 
en Arabische landen enerzijds en Rusland, Iran en andere 
bondgenoten van het regime anderzijds. 

De Amerikaanse senator John McCain gaf in een artikel in 
Time al aan dat alle scenario’s waar we bang voor waren als 
we militair zouden ingrijpen, al werkelijkheid zijn geworden.2 
De humanitaire gevolgen zijn haast onbeschrijfelijk. Maar 

ook de politieke risico’s die aan een interventie toegeschreven 
werden zijn allemaal waarheid geworden. Was het conflict 
aanvankelijk een volksopstand of revolutie tegen een autoritair 
regime, al snel ontaardde het in een oorlog van het regime 
tegen zijn eigen bevolking. Nu is het conflict tegelijkertijd 
een revolutie, een sektarisch conflict tussen de soennieten en 
alawieten, een proxy-oorlog waarbij alle mogelijke regionale en 
internationale machten het regime of hun eigen strijdgroe-
pen ondersteunen, en het centrum van een regionaal conflict 
dat zich ook in Libanon, Irak en andere landen afspeelt. 
Jihadistische groepen hebben zich een stevige plaats verwor-
ven in Syrië en gaan in toenemende mate niet alleen de strijd 
aan met het regime, maar ook met de meer gematigde opposi-
tiegroepen verenigd in de Syrische Oppositie Coalitie (SOC) en 
het Vrije Syrische Leger (Free Syrian Army, FSA). 

Bij herhaling stellen de Verenigde Staten, Europese regerin-
gen en de Europese Unie dat de enige weg naar de oplossing 
van het conflict een politieke is. Een militaire oplossing is 
niet denkbaar. Maar iedere poging tot een politiek proces 
is tot nog toe mislukt. De pogingen tot bemiddeling door 
de Arabische Liga en later de Verenigde Naties door Kofi 
Annan en Lakhdar Brahimi hebben geen enkel resultaat 
opgeleverd. Het Syrische regime heeft mogelijk wel gesteld 
te willen praten, maar stelde voor de oppositie onmogelijke 

voorwaarden. Ook 
onderhandelaars als 
Brahimi twijfelden er 
sterk aan of al-Assad 
bereid en in staat 
zou zijn tot werkelij-
ke hervormingen. Aan 
de kant van de op-
positie bestaat grote 
verdeeldheid over on-
derhandelingen met 
het regime. Sommige 

landen die de oppositie steunden, met name Qatar, heb-
ben pogingen tot een politiek proces feitelijk gefrustreerd. 
Het regime is er steeds van overtuigd geweest dat het het 
conflict militair zou kunnen winnen en onderhandelingen 
niet werkelijk nodig zouden zijn voor het vinden van een 
oplossing. Het gebrek aan bereidheid van de internationale 
gemeenschap om desnoods militair te interveniëren, kan het 
regime alleen maar in die opvatting gesterkt hebben. 

De oppositie als de legitieme 
vertegenwoordiging van het Syrische volk

Ondanks de toename van geweld, ook van de kant van 
de rebellengroepen, en het toenemend sektarisme, is het 

Een interventie  

moet zich richten  

op het beschermen 

van burgers
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aanvankelijke karakter van een burgeropstand niet geheel 
verdwenen. Nog steeds streven binnen en buiten Syrië 
groepen activisten naar een democratisch en inclusief Syrië. 
De burgercomités die aanvankelijk door het gehele land ont-
stonden om het protest tegen de dictatuur te organiseren 
hebben zich soms omgevormd tot lokale raden. Zij bouwen 
in gebieden die niet langer onder controle zijn van het 
regime een vorm van lokaal bestuur op. Anderen verlenen 
humanitaire hulp in gebieden waar hulporganisaties niet 
kunnen komen of doen een poging het onderwijs weer op 
te zetten of lokale vrije media te ontwikkelen. Deze civiele 
kant van de opstand onttrekt zich helaas aan het zicht van 
de oorlogsjournalistiek.

In het najaar van 2012 ontstond er momentum in de kring 
van de Syrische oppositie. De verdeelde oppositie wist zich 
in Doha te verenigen in de Syrische Oppositie Coalitie (SOC) 

en verkoos sjeik 
Mouaz al Khatib tot 
haar leider. Al Khatib 
kon als gematigd 
islamitisch denker en 
prediker een brug-
functie vervullen tus-
sen de seculiere en 
islamitische groepen 
binnen de opposi-
tie. Uit reacties van 
lokale revolutionaire 

groepen in Syrië bleek hoe groot de steun voor Al Khatib 
was. Europese landen hebben, vooral op aandrang van 
Frankrijk, de SOC schoorvoetend erkend als de legitieme 
vertegenwoordiger van het Syrische volk. Inmiddels heeft 
het regime het gezag verloren in een groot deel van het 
land, met name in het noorden en oosten, al blijkt het ook 
in staat verloren terrein te heroveren. Lokale revolutionaire 
comités trachten lokale raden op te richten en er weer een 
vorm van burgerlijk bestuur te vestigen. Deze ‘bevrijde ge-
bieden’ worden echter nog dagelijks bedreigd door luchtaan-
vallen en raketbeschietingen door het regeringsleger. Zoals 
blijkt uit het rapport van Human Rights Watch, Death From 
the Skies3, bombarderen Syrische gevechtsvliegtuigen doelbe-
wust bakkerijen, ziekenhuizen, hulpverleners en woonwijken 
om burgerslachtoffers te maken. De luchtaanvallen van het 
Syrische leger vormen een van de grootste bedreigingen 
voor de burgerbevolking.

Ook gewapende oppositiegroepen hebben zich schuldig 
gemaakt aan oorlogsmisdaden. Mensenrechtenorganisaties 
melden standrechtelijke executies, het bewust in gevaar 
brengen van de burgerbevolking en onverantwoordelijk 

gebruik van wapens. Maar Syrische activisten en mensen die 
met het FSA in contact staan melden ook dat verschillende 
commandanten serieus proberen de milities te disciplineren 
en misbruik van geweld tegen te gaan. 

Eigenlijk is de Syrische Oppositie Coalitie, en de facties 
van het Vrije Syrische Leger die haar gezag erkennen, de 
enige partij die in elk geval de bereidheid heeft om de 
burgerbevolking te beschermen. De Coalitie heeft daarmee 
in potentie veel meer recht om aanspraak te maken op de 
soevereiniteit over Syrië dan het Assad-regime. Natuurlijk 
zijn er nog enorme uitdagingen voor de Coalitie om Syriërs 
te verenigen en een inclusieve staat op te bouwen. Maar 
afwachtend toekijken hoe de Coalitie worstelt is politiek 
onverstandig. Tot nog toe ontbreekt aan de kant van de 
‘Friends of Syria’ een duidelijk plan om de transitie naar een 
vrij en democratisch Syrië mogelijk te maken. Een dergelijk 
plan moet niet alleen stapsgewijs verdere steun inhouden, 
maar ook verdere formele erkenning van de oppositie in het 
vooruitzicht stellen. IKV Pax Christi pleit voor een roadmap: 
een overeenkomst met wederzijdse verplichtingen tussen de 
SOC en in elk geval de Europese landen binnen de ‘Friends 
of Syria’. De SOC zou zich meer in rechtstatelijke manier 
moeten ontwikkelen. Uiteindelijk zou de Coalitie dan ook de 
plaats van het regime in de Algemene Vergadering van de 
VN (tijdelijk totdat er democratische verkiezingen hebben 
plaatsgevonden) moeten innemen, zoals eerder de Libische 
regering gezeteld in Benghazi gedaan heeft. Enerzijds zou 
de SOC het internationaal (humanitair) recht en mensen-
rechtenverdragen moeten erkennen, en werken aan een 
democratische structuur en procedures. Anderzijds zouden 
partners de SOC moeten assisteren om in de gebieden die 
niet meer onder gezag van het regime staan effectief be-
stuur te ontwikkelen. Echter, door de constante luchtaanval-
len en beschietingen door het regeringsleger en het gebrek 
aan bescherming daartegen krijgen de lokale civiele comités 
en de SOC nauwelijks de kans een dergelijk effectief bestuur 
daadwerkelijk op te bouwen.

Interventie ter bescherming van burgers

Het is al in juli 2012 door de Hoge Commissaris van 
Mensenrechten van de Verenigde Naties Navanethem Pillay 
bewezen dat er in Syrië oorlogsmisdaden en misdaden tegen 
de menselijkheid plaatsvinden. Als de Syrische staat zijn 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers tegen 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid niet 
kan en wil waarmaken, gaat deze verantwoordelijkheid over 
naar de internationale gemeenschap. De vraagt die zich dan 
opdringt is wat de internationale gemeenschap dan zou 
kunnen of zou moeten doen. Een vorm van interventie in 
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het conflict zou in de eerste plaats gericht moeten zijn op 
het beschermen van de burgerbevolking en het voorkomen 
van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. 
Het is onwenselijk dat een interventie zich richt op een 
definitieve oplossing van het conflict omdat daarmee het 
toch al broze draagvlak voor de Responsibility to Protect verder 
zou afbrokkelen. Dat wil niet zeggen dat een beperkte vorm 
van militaire interventie gericht tegen de capaciteit van het 
regime om zijn burgers aan te vallen kan bijdragen aan de 
val van het regime. Het kan ook een signaal zijn naar al-
Assad dat ook voor zijn regime een militaire oplossing niet 
mogelijk is. Welke invloed dat op een toekomstig politiek 
proces zou hebben, is onduidelijk. Non-interventie heeft in 
elk geval niet tot een politiek proces geleid noch tot een 
verbetering van de veiligheidssituatie van burgers. 

Het Center for Civilians in Conflict heeft verschillende 
varianten van interventie ter bescherming onderzocht.4 
Daarbij staat de vraag voorop welke effectieve bijdrage een 
interventie zou kunnen bieden aan de bescherming van 
burgers. Levering van wapens aan de oppositie is volgens 
de militaire analisten van Civilians in Conflict het slechtste 
middel om burgers te beschermen. Het bewapenen van het 
Vrije Syrische Leger is een riskante optie, vooral vanwege de 

kans op verspreiding van de wapens in een toch al onrus-
tige regio en de kans op gebruik van deze wapens tegen 
burgers tijdens en na het conflict. Het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk hebben recentelijk de Europese Unie er toe 
bewogen het wapenembargo gedeeltelijk op te heffen en 
de weg voor het bewapenen van de oppositie te openen. 
Beide landen hebben de stap voorgesteld als een politiek 
signaal naar de regering van al-Assad dat politieke onder-
handelingen nu geboden zijn, maar zijn vervolgens niet 
daadwerkelijk overgegaan tot het leveren van wapens. Ook 
de VS spreken inmiddels over wapenleveranties, maar lijken 
al even onzeker over de uitvoering ervan. Het lijkt onwaar-
schijnlijk dat het Assad-regime dit opvat als extra druk om 
deel te nemen aan onderhandelingen. Als westerse landen 
toch over zouden gaan tot de levering van wapens zou een 
mensenrechten- en burgerbeschermingstoets essentieel zijn. 
Er moet een gedegen analyse gemaakt worden van de risico’s 
op mensenrechtenschendingen en in samenwerking met de 
SOC en FSA een monitoringproces opgezet worden. 

Een betere stap dan de levering van wapens zou zijn om 
de luchtmacht van het Assad-regime de toegang tot het 
luchtruim boven de gebieden in het noorden en oosten 
van Syrië te ontzeggen. Dit kan mogelijk ook zonder het 

Strijders van het Vrije Syrische Leger tijdens het middaggebed. Inmiddels heeft het regime het gezag verloren in een 

groot deel van het land, met name in het noorden en oosten, al blijkt het ook in staat verloren terrein te heroveren  

(foto: Flickr/Freedom House)
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controle van het regime. Herstel van gezag, en zeker van de 
civiele instituties van de staat, is hoogst onwaarschijnlijk. 
Een blijvende opdeling van het land lijkt een waarschijnlij-
kere uitkomst. Het is ook onwaarschijnlijk dat een militaire 
overwinning door het regime zal leiden tot herstel van de 
staatsstructuur en een verbetering van de veiligheidssitu-
atie van burgers. Massale arrestaties, wraakoperaties en een 
blijvend vluchtelingenprobleem liggen eerder voor de hand. 

Ook is het de vraag hoe Israël uiteindelijk zal reageren 
op een stevige machtsbasis voor Iran en Hezbollah of de 
plaatsing van moderne Russische luchtafweerraketten in 
Syrië. Recente aanvallen op een konvooi van Hezbollah 
en een werkplaats voor raketten laten zien dat Israël niet 
terugschrikt voor militaire acties. Zo zou ook een toename 
van het gebruik van chemische wapens door regering of 
rebellen, of een verdere opmars van jihadistische milities tot 
buitenlandse inmenging kunnen leiden. Maar een dergelijke 
buitenlandse inmenging heeft niet de bescherming van bur-
gers tot doel, en zal waarschijnlijk ook weinig bijdragen aan 
de oplossing van het conflict in Syrië. Te vrezen valt dat we 
ons nog jaren zullen afvragen waarom in Syrië niet tijdig en 
beslissend opgetreden is om burgers te beschermen.

Jan Jaap van Oosterzee is adviseur Public Affairs 
Midden-Oosten bij IKV Pax Christi. Suzanne Leurs 
is student Sociale Geografie aan de Rijksuniversi-
teit Nijmegen en stagiaire bij IKV Pax Christi.

Wilt u reageren?  
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl. 
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Syrische luchtruim (diep) binnen te dringen. Een dergelijke 
stap gaat minder ver dan een volledige no-flyzone boven 
Syrië, maar zou daar eventueel een opstap naar kunnen zijn. 
Het zal zeker een forse militaire operatie vragen indien ook 
de luchtverdediging moet worden uitgeschakeld, maar een 
blijvende en volledige controle van het Syrisch luchtruim is 
er nog niet voor nodig. Zo’n operatie zal al evenmin leiden 
tot een oplossing van de crisis, maar zou volgens Civilians 
in Conflict wel een van de meest effectieve stappen zijn 
om burgers te beschermen en tegelijkertijd de SOC een kans 
te geven effectief en civiel bestuur in de gebieden op te 
bouwen die niet langer onder controle van het regime staan. 
Een alternatieve en in vergelijking met andere militaire 
opties meest effectieve vorm van interventie is het onbruik-
baar maken van vliegvelden die het meest frequent door de 
Syrische luchtmacht worden gebruikt.

Is het niet te laat?

De VS en Rusland hebben gezamenlijk een vredesconferentie 
over Syrië aangekondigd, kort aangeduid als Geneva 2 (in 
vervolg op eerdere overeenkomsten die in Genève getekend 
zijn, maar weinig effect hebben gehad op het verloop van 
het conflict). Haast wanhopig lijken Europese landen zich 
aan deze kans vast te klampen, terwijl niemand lijkt te 
weten hoe zo’n conferentie tot effectieve resultaten zou 
kunnen leiden. Voor westerse landen is het vooruitzicht van 
onderhandelingen een reden tot terughoudendheid bij het 
nemen van volgende stappen in de samenwerking met de 
SOC. De bondgenoten van al-Assad denken daar echter heel 
anders over, Rusland kondigden daags na het bekendmaken 
van het Geneva 2-plan nieuwe wapenleveranties aan, en 
Iran en Hezbollah hebben zich sindsdien direct en effectief 
in het conflict gemengd. 

Door de deelname van Iran, Hezbollah en waarschijnlijk 
ook Iraakse sjiitische milities lijkt het tij te keren en raken 
de rebellengroepen steeds verder in verdediging. Vooral in 
de regio Damascus en in het midden van het land verlie-
zen zij terrein. Toch lijkt een militaire overwinning door 
het regeringsleger nog zeer ver weg: grote gebieden in het 
noorden en oosten zijn al geruime tijd niet meer onder 
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