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Naar nieuwe samenwerking 
met de Arabische wereld
De problemen van Europa en de Arabische regio zijn ondeelbaar 
en onhoudbaar zonder gezamenlijke oplossingen. Het vergt 
machtspolitiek én dialoog om de angst van Europese burgers 
voor verlies van identiteit en bestaanszekerheid serieus te 
nemen, zonder de frustratie van de Arabische bevolking over 
de toegenomen ongelijkheid en uitzichtloosheid te 
veronachtzamen. 

PaTricK J. de vries

Werkte als Nederlandse diplomaat in Washington, Peking en Kabul en de afgelopen twee jaar als politiek adviseur 
binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten

Het is een puinhoop 

De Arabische wereld stort steeds dieper in. 
Op regionaal niveau is een machtsstrijd ontke-
tend tussen twee machtsblokken die elkaar in 
een destructieve houdgreep houden. Een 
Soennitisch kamp aangevoerd door Egypte, 
Jordanië, Saoedi-Arabië en de Golfstaten. En 
een Sjiitisch bolwerk gedirigeerd vanuit 
Teheran met een zich uitbreidend netwerk 
van machtscentra in Irak met een Sjiitische 
regering in Bagdad, het zuiden van Libanon 
dat onder controle is van Hezbollah en het 
Noorden van Jemen dat wordt beheerst door 
de Houthis. De Soennitische wereld voelt zich, 
na het nucleaire akkoord dat de internationa-
le gemeenschap afgelopen zomer met Iran 
sloot, steeds sterker bedreigd door Iran. Deze 
landen vrezen dat als ISIS is verslagen er een 
Sjiitische ‘ring’ ontstaat in het hart van het 

Midden-Oosten. Iran verwijt op zijn beurt 
Saoedi-Arabië extremistische groeperingen in 
Syrië en elders te steunen. Turkije laveert door 
deze machtsstrijd heen met een pragmatische 
agenda: in Syrië en Irak heeft Ankara de 
samen werking met Iran nodig voor het in-
dammen van ISIS en in bedwang houden van 
de Koerden en voor stabiliteit in Libië richt 
Turkije zich tot Golfstaten. Egypte is gepre-
occupeerd met interne stabiliteit.

Op nationaal niveau heeft de Arabische 
Lente de erosie van grenzen en functioneren-
de staten in razend tempo versneld. In Libië, 
Syrië, Irak en Yemen zijn staatsstructuren na-
genoeg volledig ontmanteld. Hier wreekt zich 
ook de handelwijze van Westerse mogend-
heden in het verleden.1 Na het uiteenvallen 
van het Ottomaanse rijk hebben de Britten 
drie autonome provincies bij elkaar gevoegd 
tot Irak; deelden de Fransen Groot Syrië op in 
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de huidige landen van de Levant en persten de 
Italianen drie Noord-Afrikaanse regio’s bijeen 
tot het huidige Libië. Deze processen hebben 
gemeen dat nauwelijks naar etnische, tribale 
en lokale structuren is gekeken en steeds aan 
een minderheidspositie de macht is gegund — 
de Soennieten in Irak; de Alawieten in Syrië 
en de clanleiders van ‘stadstaten’ Misrata en 
Benghazi in Libië. En dat is een constante 
spanningsbron die ontwikkeling naar breed 
gelegitimeerde regeringen in de weg heeft ge-
staan. Het verzet tegen de inmenging van de 
Westerse wereld, gevoed door de inval van de 
VS in Irak in 2003, en de desintegratie die zijn 
hoogtepunt bereikte in de Arabische lente is 
een voedingsbodem voor toenemend sekta-
risch geweld. Dat loopt al lang niet meer al-
leen langs lijnen van de twee hierboven ge-
noemde religieuze machtsblokken: ook 
binnen de Soennitische stroming is de extre-
mistische strijd, vooral met de opkomst van 
ISIS, verder opgelaaid. Dat gebeurt ook op sta-
telijk niveau: de Golfstaten hebben de Moslim 
Broederschap als terroristische organisatie be-
stempeld en pompen vanuit dat perspectief 
miljarden in de Egyptische economie van pre-
sident Sisi om de politieke islam te beteuge-
len. De relatie van deze landen met Turkije is 
stroef omdat de koers van president Erdogan 
in hun ogen ruimte biedt aan versterking van 
de politieke islam stroming in de regio. Cairo 
en Ryaadh, machtsblokken in de Arabische re-
gio, steggelen over de positie van de Syrische 
president Assad.

En ten derde is er op lokaal statelijk niveau 
geen goed bestuur. Er zijn nauwelijks drijven-
de krachten en structuren die onderwijs, on-
dernemerschap en veiligheid bevorderen. 
Economieën in de regio zijn vaak volledig af-
hankelijk van olie-inkomsten en die dalen 
vanwege de huidige prijzen. In Irak komt 90 % 
van het overheidsbudget uit olie-inkomsten, 
in Jemen is dat 30 %. Klein- en Middenbedrijf 
vormen de meerderheid in de private sector, 
maar hebben nauwelijks toegang tot financië-
le leningen van banken. Het ontbreekt aan so-
ciale cohesie om de jonge generaties — maar 

liefst 70 % van de Arabische bevolking –ruimte 
te geven tot initiatief. 30 % van de Arabische 
jongeren is werkeloos en in sommige landen, 
zoals Egypte (42) en Iraq (38), is dat nog hoger. 
En dat maakt hen kwetsbaar voor het werven-

de verhaal van extremistische groeperingen. 
Lokaal en nationaal bestuur worden steeds 
verder verzwakt door terroristische organisa-
ties die het militaire en politieapparaat aan-
vallen, economieën saboteren en bevolkingen 
polariseren. De Arab Human Development 
Rapporten van 2002 en 2009 drukten al een 
regio in verval uit in cijfers en kille bewoor-
dingen.2 Sindsdien is het dus alleen nog maar 
verder bergafwaarts gegaan. 

Met de veel besproken leading from behind-
benadering van de regering Obama zag de 
Russische president Poetin zijn kans schoon. 
Rusland kreeg ruim baan en heeft nu Syrië in 
zijn greep. Recent maakte Moskou afspraken 
met Egypte over gezamenlijke militaire oefe-
ningen en met Iran over militaire operaties in 
Syrië. Met beide landen werden nieuwe wapen-
leveranties beklonken.3 Met Iran, Irak en het 
Syrische regime werd in 2015 een militaire 
coör dinerende cel opgericht om inlichtingen 
over IS uit te wisselen. Ook versterkte Rusland 
zijn militaire netwerk stevig door afspraken 
met Cyprus, Egypte en Syrië (Tartus) over toe-
gang tot hun zeehavens en met Turkije (Inclik) 
en Iran (Shahid Najeh) over luchthavens. 
Poetin heeft goede relaties met de Israëlische 
premier Netanyahu opgebouwd. In nog geen 
anderhalf jaar tijd heeft Moskou zijn politieke 

De Russen en de Amerikanen 
spelen een kat-en-muisspel 
en Europa is afwezig. Met 
stabiliteit als grootste 
verliezer 
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invloed enorm — en naar het zich laat aanzien 
langdurig — uitgebreid. Daar komt nog bij dat 
Rusland ook economisch zijn machtspositie 
versterkt. De handel met Iran is met 70 % geste-
gen en Moskou onderhandelt met Riyad en 
Teheran over een OPEC-overeenkomst  om de 
olie markt te stabiliseren. Sinds het vertrek uit 
Egypte in 1972 is de rol van Rusland in deze re-
gio niet zo significant geweest als nu. In breder 
geopolitiek perspectief blijft een punt van zorg 
dat er veel over, maar niet met, regionale spe-
lers wordt gesproken. Ook in 2017 staat er weer 
een reeks internationale toppen op stapel, 
maar in de stoelendans is er zelden een plek 
aan tafel voor leiders uit het Midden-Oosten.4

In Syrië komen al deze ontwikkelingen sa-
men: wat begon als een Soennitische opstand 
tegen het (Sjiitische) Alawitische bewind van 
Assad, verdeelde het land in religieuze en etni-
sche groeperingen, die ieder door eigen extre-
mistische militante strijders worden aange-
voerd. Rusland en de VS staan lijnrecht 
tegenover elkaar en hetzelfde geldt voor Riyad 
en Teheran. Iran en Hezbollah beschouwen 
Syrië als een existentiële levensader die be-
dreigd wordt door een Soennitische aanval 
vanuit de Golfstaten en Turkije. Moskou heeft 
een monsterverbond gesloten met Teheran en 
Damascus; de internationale gemeenschap 
staat erbij en kijkt ernaar. Alhoewel alle partij-
en een gezamenlijk belang lijken te hebben in 
het verdrijven van ISIS, prevaleert voor Ankara 
steeds meer de strijd tegen de Syrische 
Koerden en voor de Golfstaten de strijd tegen 
de dominantie van Iran en Hezbollah. Met 
Assad die nauwelijks een strobreed in de weg 
wordt gelegd voorlopig als lachende derde. En 
het valt geenszins uit te sluiten dat Syrië nog 
jaren in een patstelling blijft die verzoening 
en wederopbouw uitsluit. Met als serieus risi-
co dat in Irak exact hetzelfde gebeurt na de be-
vrijding van Mosul. De Russen en de 
Amerikanen spelen een kat en muis spel en 
Europa is afwezig. Met stabiliteit als grootste 
verliezer. 

Er zijn lichtpunten. Tunesië wordt gere-

geerd door een hervormingsgezinde coalitie 
van seculiere, linkse en politieke islam-partij-
en, waarbij het vooral opmerkelijk is dat 
laatstgenoemde praktische samenwerking bo-
ven een puur religieuze agenda lijkt te hebben 
gesteld. De Verenigde Arabische Emiraten 
wordt steeds meer een verbinding tussen de 
Europese en Aziatische werelden met in toene-
mende mate aandacht voor universele waar-
den als vrijheid van religie en versterking van 
de positie van de vrouw. Abu Dhabi investeert 
stevig in internationale initiatieven om stabi-
liteit in de regio te bevorderen. Met de ‘Saoedi-
Arabië 2030 visie’ is door de nieuwe leiders in 
Riyad in ieder geval een sociaal-economisch 
hervormingsprogramma gelanceerd om meer 
economische verbindingen met Azië, Afrika 
en Europa te maken. Ook beoogt dit program-
ma meer jongeren aan het werk te krijgen en 
de kwaliteit van onderwijs te verhogen.5 Het 
aantal studiebeurzen naar het buitenland 
steeg aanzienlijk het afgelopen jaar. De 
Arabische regio beschikt over enorme denk- 
en arbeidskracht van jongeren die willen in-
noveren en ontwikkelen. En de cijfers inzake 
geletterdheid, toegang tot schoon water en 
kindersterfte zijn in de regio in het afgelopen 
decennium sterk verbeterd. 

Maar het algemene beeld is een regio in 
verval: een epicentrum van civiele burgeroor-
logen, staten die volledig uiteen zijn gevallen 
met regeringen die weinig legitimiteit heb-
ben, uitdijende extremistische netwerken die 
vanuit de regio overal en op elk moment kun-
nen toeslaan, historisch grote vluchtelingen-
stromingen, toenemende economische en 
demo grafische druk op de samenleving, kli-
maatveranderingen die toegang tot voedsel 
en water zullen bemoeilijken. En vooral mil-
joenen jonge generaties met geen enkel uit-
zicht op een leven met onderwijs en werk — 
een poel van frustratie. We zien een regio die 
geen houvast biedt aan burgers: poreuze 
grenzen, gebrekkige overheidsstructuren, 
weinig sociale cohesie en geringe economi-
sche impulsen. De conflicten in Syrië, Libië, 
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Irak en Yemen illustreren ook hoe de gehele 
Arabische regio steeds verder gespleten raakt. 
De Arabische Liga komt zelden tot collectieve 
initiatieven en speelt nauwelijks een rol 
van betekenis. 

Verdeeld Europa

Deze realiteit zal bij uitstek impact blijven heb-
ben op Europa; veel meer dan op de VS, China 
of Rusland. De instabiliteit in het Midden-
Oosten heeft een vluchtelingencrisis veroor-
zaakt van ongekende proporties, die de gren-
zen van Europa destabiliseert en de Europese 
politieke consensus splijt. Tegelijkertijd heb-
ben deze conflicten duizenden foreign fighters 
vanuit Europa naar het Midden-Oosten doen 
trekken, terwijl hun extremistische supporters 
internet overspoelen met weerzinwekkende 
propaganda om nog meer volgelingen te verlei-
den. De Marokkaanse en Tunesische regeringen 
beklagen zich erover dat in Frankrijk en België 
geradicaliseerde Marokkanen in grotere aantal-
len terugkomen en in de Noord-Afrikaanse sa-
menleving een probleem vormen. Van wezen-
lijk onderscheidend belang is dat er geen 
interne en externe veiligheid meer is; hun pro-
blemen zijn de onze geworden en vice versa. 

In 2015 concludeerde de buitenlandse 
zaken- commissie van het Europees Parlement 
dat de EU zeer weinig invloed in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika heeft. Volgens de 
Europarlementariërs worden de instrumen-
ten van de EU te veel gefragmenteerd ingezet. 
Vooral laken zij dat de EU geen lange termijn 
strategie voor deze regio heeft.6 De in 2016 ge-
lanceerde Europese Veiligheidsstrategie blijft 
hangen op hoofdlijnen. De Hoge 
Vertegenwoordiger van de EU Mogherini heeft 
wel een ruim budget tot haar beschikking. 
Naar Jordanië ging al 800 miljoen Euro en re-
cent werd er een pakket voor Tunesië van 600 
miljoen euro voor de komende drie jaren ge-
presenteerd. In 2005–2016 werd een bedrag 
van 1 miljard euro vrijgemaakt ter ondersteu-
ning van een strategie ter bestrijding van IS in 

Syrië en Irak.7 Dit zijn geen kinderachtige be-
dragen. Mogherini pleitte ook voor een regio-
nale politieke dialoog, met eveneens een stoel 
aan tafel voor Iran. Maar zij deed dat na een 
bezoek aan Teheran, vergezeld door een 
batterij aan Eurocommissarissen die nog 
nooit eerder — en nog steeds niet — in Riyad of 
Cairo zijn geweest. Voor dit pleidooi had een 
meer verbindende locatie of moment kunnen 
worden gekozen. Blijft overeind staan dat, 
vooral als het om de Arabische regio gaat, 
Mogherini een gespleten Europa achter zich 
treft; gedreven door verschillende culturele, 
sociaaleconomische en nationaal politieke be-
langen. En met vier verkiezingen van toonaan-
gevende Europese economieën in aantocht in 
2017 zullen onderwerpen als migratie, extre-
misme en stabiliteit aan de randen van Europa 
vooral door een nationale bril — en niet een 
Europese — worden bekeken. Europese eens-
gezindheid is ver te zoeken, de inspanningen 
van Mogherini om met Europa een grotere rol 
te spelen ten spijt.

Herstel van vertrouwen

Het Midden-Oosten in verval, Europa tot op 
het bot verdeeld en twee regio’s die elkaar 
vooral bekritiseren; dat is geen succesformule 
voor vruchtbare samenwerking. Vergezichten 
zijn dan kwetsbaar, maar dat is het huidige 
voortmodderen ook. Juist vanwege het feit dat 
er grote interne verdeeldheid is binnen 
Europa en de Arabische wereld, is er meer rich-
tinggevend denken over de Europese en 
Arabische samenlevingen nodig. Niet uit naï-
viteit maar uit noodzaak. Dit vraagt om een 
Europees-Arabische dialoog gericht op meer 
vertrouwen tussen beide samenlevingen. 
Geïnitieerd door lidstaten in samenspraak 
met een actieve Mogherini in Brussel en met 
grotere betrokkenheid van de private 
sectoren, vooral bedrijfsleven en cultuur. 
Op drie niveaus.

Structurele stabiliteit in de Arabische regio 
vraagt om een meer fundamentele politieke 
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belangendiscussie. Europa zou meer vanuit 
een regionaal machtsperspectief naar de 
Arabische regio moeten kijken. Relaties van 
de EU met Turkije, Egypte en Saoedi Arabië 
zijn fragiel. De rol van de politieke islam, het 
expansionisme van Iran, een Palestijnse staat, 
autonomie van Koerden, sociale fragmentatie 
en het functioneren van de rechtstaat zijn on-
derwerpen die de regio diepgaand verdeeld 
houden. En daarom zal deze discussie ook 
moeten gaan over de machtsbalans tussen 
Egypte, Saoedi-Arabië en Turkije met Iran. 
Europa kan daar een bijdrage aan leveren, 
vanuit de eigen geschiedenis, waarbij langs 
de weg van dialoog en samenwerking in EU, 
NAVO en OVSE kader met vallen en opstaan 
naar een regionale machtsbalans is (en nog 
steeds wordt) toegewerkt. In de nieuwe multi-
polaire machtsorde is een grotere rol van 
Europa, in de nabije regio ook een sterke geo-
politieke troefkaart, hard nodig om burgers 

bescherming en voorspoed te bieden in een 
wereld waarin Rusland en China dominanter 
worden. Sterker nog, Europa gaat een hoge 
prijs betalen als deze landen het in de regio 
voor het zeggen krijgen. In Syrië heeft 
Rusland de Westerse wereld al voor vol-
dongen feiten gesteld. 

Maar, politieke oplossingen zijn ondenk-
baar als uitsluitend vanuit een waardenper-
spectief wordt gesproken. Principes van de 
rechtsstaat, mensenrechten voorop, zijn cru-
ciale onderwerpen waarover consensus moet 
worden gevonden, maar juist vanuit sociaal-
democratisch perspectief moet gezocht naar 

manieren om sociaaleconomische hervor-
mingen te stimuleren en hervormingsgezinde 
stromingen te steunen. De sociaal-democratie 
zou landen als Marokko, Tunesië, Egypte en 
Jordanië, meer seculier en minder sektarisch 
dan andere Arabische landen, tot meer leider-
schap in de regio kunnen aansporen. Dat deze 
landen zich tot een centraal politiek zwaarte-
punt ontwikkelen, financieel en politiek ge-
steund door gematigde Golfstaten die er een 
belang in zien dat de regio zich politiek stabi-
liseert en economisch gaat ontwikkelen.

Ten tweede is, vooral nu radicalisering, 
migratie, terrorisme zo diep zijn binnen ge-
drongen in onze samenlevingen, een breed 
cultureel-maatschappelijk debat zinvol. 
Europa is, vanuit de Arabische regio bezien, 
vooral een broedplaats van extremisme en 
rechts populisme geworden. Ook wordt 
Europa dubbele standaarden verweten nu 
Europese hoofdsteden ineens minder gene-
gen zijn mensenrechten publiekelijk aan de 
kaak te stellen. Daartegenover staat dat 
Europa het Midden-Oosten vooral ziet als een 
regio die niets anders dan conflict en chaos 
voortbrengt van dictators en monarchen die 
elke legitimiteit ontberen. Dat Saoedi-Arabië 
een achterlijk land is waar vrouwen geen auto 
mogen rijden. En dat Riyad wereldwijd miljar-
den dollars spendeert aan het verspreiden 
van extremistisch religieuze ideologieën. 
Wellicht is dat feitelijk niet altijd juist, maar de 
beelden zijn levendig en overwegend negatief.

Culturele leiders uit beide regio’s — architec-
ten, schrijvers, kunstenaars en ontwerpers — 
zouden meer in beeld kunnen brengen wat 
onze samenlevingen drijft, de wortels van 
extremisme bespreekbaar kunnen maken en 
daardoor wederzijds begrip vergroten. In 
plaats van ons richten op de verdediging van 
behoud van onze cultuur en anderen buiten te 
sluiten.8 Dat moet uiteraard van twee kanten 
komen. In het bijzonder zou deze culturele dia-
loog over radicalisering moeten gaan: hoe 
cultuur een identiteit kan geven en inclusi-
viteit in samenlevingen kan bevorderen. 

Politieke oplossingen zijn 
ondenkbaar als uitsluitend 
vanuit een waarden-
perspectief wordt gesproken 
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Culturele leiders kunnen een alternatief ver-
haal ontwikkelen als tegenwicht voor extre-
mistische groeperingen die eigenwaarde 
bieden aan jongeren die zich geïsoleerd en 
niet vertegenwoordigd voelen. De politiek, de 
culturele sector en het bedrijfsleven kunnen 
op dit punt meer samenwerken.9 Cultuur 
speelt bij uitstek een centrale rol bij het vor-
men van een gemeenschappelijke identiteit 
in samenlevingen. 

Ten derde de private sector-diplomatie. 
Verschillende landen in de Arabische regio 
staan voor vergelijkbare maatschappelijke uit-
dagingen: slinkende energievoorraden, water-
schaarste, verstedelijking, milieuproblemen 
en jeugdwerkeloosheid. De private sectoren 
kunnen in beide regio’s onderzoeken welke 
economische impulsen de regio’s versterken, 
of er nieuwe modellen zijn die een sociale eco-
nomie bevorderen en die juist kansen bieden 
aan jonge generaties. Vanaf 2020 heeft twee 
derde van de inwoners van de Arabische regio 
een smartphone en met innovatieve technolo-
gie kunnen economische initiatieven worden 
gestimuleerd. Daarvoor zijn economische her-
vormingen — en vooral investeringskapitaal 
vanuit Europa — nodig. Het Europese bedrijfs-
leven zou hier actiever op kunnen inspelen. De 
Arabische regio is met een exponentieel groei-
ende jonge bevolking een potentiële topmarkt 
voor Europese export. En de regio verbindt 
Europa met andere markten: 8 % van de mon-
diale handel gaat door het Suezkanaal en 30 % 
van het maritieme olievervoer gaat door de 
straat van Hormuz. Politieke stabiliteit en een 
gezonde regionale economie kunnen de mon-
diale economie stevige impulsen geven. 

 Initiatieven vanuit een visie voor de 
lange termijn

Deze dialoog moet tegelijkertijd een proces in 
gang zetten naar een gezamenlijk idee over 
meer gematigde en moderne samenlevingen 
die burgers houvast bieden en interstatelijke 
samenwerking bevorderen: een Europees-

Arabisch strategisch concept dat uit overheids- 
en private grassroots initiatieven bestaat. Dat 
vraagt tijd en energie, in een proces dat tegen-
slagen zal kennen. Daar is ook verbeeldings-
kracht bij nodig, maar dat is vaker zo. Denk bij-
voorbeeld aan discussies van dertig jaar 
geleden over klimaatverandering of intensie-
vere samenwerking tussen het communisti-
sche Oost- en liberale West-Europa. Op politiek 
niveau gaat het er op de korte termijn om con-
flicten in Libië, Syrië en Irak en in het bijzonder 
het Kalifaat van IS op te lossen. Beide regio’s 
hebben een acuut belang vluchtelingenstro-
men tegen te gaan, extremisme in te dammen 
en overheidsstructuren op te tuigen. 
Verschillende conflicten wereldwijd, niet al-
leen in Irak maar ook in Afghanistan, Somalië 
en Congo, hebben uitgewezen dat zonder regi-
onale steun inspanningen zijn gedoemd te 
mislukken. Juist nabij gelegen staten, nauw 
verbonden door culturele, tribale, religieuze 
achtergronden, kunnen post- conflict recon-
structie tot een succes maken. En politieke sa-
menwerking tussen Europa en Arabische lan-
den zou zich ook op de Balkan en Noord-Afrika 
moeten richten. Beide regio’s zijn steeds meer 
broeinesten voor extremisme en vormen een 
corridor voor terroristen. Projecten van deradi-
calisering en re-integratie van foreign fighters 
kunnen worden gefinancierd, of er kan met de 
regeringen in de Balkan en Noord-Afrika wor-
den gewerkt om wetgeving, grenscontroles en 
politiestructuren te versterken en economi-
sche impulsen te geven. 

Europa kan expertise inzetten om economi-
sche samenwerking in de regio te stimuleren, 
bijvoorbeeld door een economische zone te 
creëren. De intra-Arabische handel is op dit 
moment slechts 18 % van de totale Arabische 
handel en 80 % daarvan heeft plaats binnen de 
Golfstaten. Ook kan worden gedacht aan 
Europese steun, met de European Bank for 
Reconstruction and Development als voorbeeld, 
voor de oprichting van een regionale ontwik-
kelingsbank, die de ontwikkeling van klein- en 
middenbedrijf stimuleert. En uiteindelijk kan 
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dit politiek-economische proces uitmonden 
in een regionale veiligheidsdialoog. Het is es-
sentieel dat ook Iran, Israël en Turkije hiervan 
deel uitmaken. Het valt op dat Saoedi-Arabië, 
Egypte, Jordanië en de Golfstaten nauw met 
Israël samenwerken in de strijd tegen IS. De 
vraag is of dat een basis biedt voor samenwer-
king op andere terreinen. Europa kan hieraan 
wellicht samen met de VS een bijdrage leve-
ren, vanuit de ervaring die destijds is opge-
daan met de Helsinki Akkoorden en de oprich-
ting van de OVSE om toenadering tot Rusland 
stimuleren. In een dergelijke structuur kan 
het bespreken van oplossingen voor voor hu-
manitaire crises als gevolg van de vele conflic-
ten die de regio teisteren een eerste stap zijn. 
Ook de bevordering van regionale handel kan 
een gezamenlijk belang zijn. 

Daarnaast zou deze strategie uit grass-
roots publieke en private initiatieven kunnen 
bestaan die onderwijs, cultuur, en entrepe-
neurschap steunen om meer veerkrachtige 
samenlevingen te realiseren. Kern van deze 
activiteiten is dat zij niet door (centrale) over-
heden worden opgelegd, maar dat juist bur-
gers participeren en daartoe ook worden ge-
stimuleerd. Kleinschalige initiatieven van 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties, die van de grond worden opgebouwd, 
kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan 
participatie en ordening en daarmee aan een 
klimaat van verandering. Transformatie naar 
beter bestuur met meer inbreng van lokale 
gemeenschappen. Een eerste stap kan zijn het 
aantal visa, culturele uitwisselingen en stu-
diebeurzen -–juist voor Egyptische en 
Saoedische studenten —  te verhogen. 
Investeringen in onderwijsprogramma’s kun-
nen bijdragen aan de ontwikkeling van schrij-
vers, rechters, klerken en dokters, die de 
beeldvorming in Arabische samenlevingen 
kunnen beïn vloeden als een alternatief voor 
extremistisch gedachtengoed. Religieuze lei-
ders uit beide regio’s kunnen sociale media 
programma’s opzetten die aantrekkelijk zijn 
voor jonge moslims en een tegenwicht bieden 

aan sociale media campagnes van extremis-
ten.10 Universiteiten in beide regio’s kunnen 
onderzoekscentra inzake radicalisering op-
zetten met experts uit Europa en de Arabische 
wereld en kennis en ideeën uitwisselen voor 
een meer gezamenlijke benadering van radi-
calisering. Imams uit beide regio’s zouden 
training faciliteiten voor imams kunnen op-
zetten teneinde een meer gematigde en pro-
gressieve interpretatie van de Islam te bevor-
deren. In meer algemene zin is het van belang 
de kwaliteit van onderwijs met investeringen 
een impuls te geven en ervaringen te delen, 
zodat Arabische jongeren goed worden voor-
bereid op moderne arbeidsmarkten. 

Een nieuwe top

De jongere generaties vroegen tijdens de Ara-
bische Lente niet om andere grenzen, maar 
om nieuwe bestuursvormen; een Arabisch 
sociaal contract met meer mogelijkheden tot 
inspraak, participatie, economische ontplooi-
ing en bescherming van het individu. Die aspi-
ratie is niet verdwenen.11 Er wordt deze dagen 
nogal wat gefilosofeerd over opdeling van 
landen, onafhankelijkheid of meer autonomie 
voor regio’s als oplossing voor instabiliteit. 

Maar wellicht is het zinvoller aan de basis te 
beginnen en lokale ontwikkelingen voor beter 
bestuur te steunen en een gesprekspartner te 
zijn voor vragen als op welke wijze op lokaal 
niveau diversiteit kan worden gewaarborgd 
en politie en onderwijs kan functioneren. 
Europa is als geen ander permanent op zoek 

Het is zinvoller aan de basis 
te beginnen en lokale 
ontwikkelingen voor beter 
bestuur te steunen 
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naar orde en evenwicht in een continent dat 
vaak verdeeld en verscheurd is geweest. En 
daarbij heeft juist de rule of law gewerkt, op in-
dividueel niveau door rechten van de zwakke-
ren te beschermen en op interstatelijk niveau. 
Vanuit een besef dat recht, en in het bijzonder 
gelijkheid voor de wet, nodig is om samenle-
vingen niet te laten ontsporen. Het gaat erom 
dat binnen de grenzen van het recht als orde-
nend en verbindend principe iedere gemeen-
schap zijn eigen cultuur, waarden, en waar-
heid kan hebben. 

In Europa zwellen nationalistische en po-
pulistische stromingen aan op het comfort 
dat zij bieden met de retoriek dat het beter 
toeven is achter de muren en een nieuw ijze-
ren gordijn.12 Het politieke midden zet geen 
alternatieve visie neer en voert vooral techni-

sche debatten (over aantallen vluchtelingen). 
Maar het is de vraag of in deze tijd van grote 
mondiale veranderingen alleen technocrati-
sche oplossingen volstaan. Er is ook een rich-
tinggevend verhaal nodig om mensen te mo-
biliseren. Dat is geen dagdromerij. De druk 
van een arm en in bevolkingsomvang expo-
nentieel groeiend Arabisch continent gren-
zend aan een rijk en tegelijkertijd vergrijzend 
en slinkend Europa is nauwelijks te stoppen. 
Europa heeft baat bij een meer eensgezinde 
rol in samenwerking met de Arabische wereld. 
Effectiever aanpakken van problemen in de re-
gio is het beste tegengif tegen populistische 
anti-establishment retoriek. De volgende top 
van de Europese Unie en de Arabische Liga is 
voorzien voor 2018. Dat is een mooi ijkpunt 
om naar toe te werken. 
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