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Opgave 5  Veiligheid, de rol van de NAVO en de Europese Unie 

25 maximumscore 3 
− doelstelling: 
• De NAVO wil niet meer louter een militaire verdedigingsorganisatie

(zoals tijdens de Koude Oorlog) zijn, 1 
• maar wil de veiligheid van Europa en Noord-Amerika garanderen door

een politiek verbond van vrije en democratische staten te vormen. / 
De NAVO streeft naar het vergroten van stabiliteit in Europa (en 
daarbuiten door ook samenwerking aan te gaan met tientallen niet-
leden in de vorm van partnerschappen) 1 

− strategie: 
• nieuwe lidstaten / voormalige Oostbloklanden zijn opgenomen in de

NAVO om deze landen te helpen bij hun ontwikkeling en bij het 
bevorderen van economische groei  1 

(Tijdens de Koude Oorlog was de strategie van de NAVO die van 
afschrikking.) 

of 

− doelstelling: 
• De NAVO wil niet meer louter een militaire verdedigingsorganisatie

(zoals tijdens de Koude Oorlog) zijn 1 
• De NAVO concentreert zich steeds meer op crisisbeheersing en

-oplossing in conflictlanden 1 

− strategie:  
• het inzetten van veiligheidstroepen in gebieden waar (burger)oorlog

heerst of dreigt (Bosnië) of die vanwege steun aan terrorisme een 
gevaar vormen voor de internationale veiligheid (Afghanistan)  1 
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In de argumentatie moet het volgende staan: 
• De belangrijkste doelen van de Europese samenwerking waren en zijn

het brengen van vrede en veiligheid enerzijds en 1 
• welvaart en stabiliteit in Europa anderzijds 1 
• Voorbeelden van manieren waarop de EU-doelstellingen zijn

gerealiseerd (twee van de volgende): 2 
− Door het scheppen van een gemeenschappelijke markt is de 

vooroorlogse rivaliteit tussen Frankrijk en Duitsland verdwenen.
− Het scheppen van een gemeenschappelijke markt heeft bijgedragen 

aan het brengen van welvaart in Europa, wat de stabiliteit in Europa
heeft vergroot.

− Het instellen van supranationale instellingen van de EU (eerder 
instellingen van de EGKS en de EG) heeft ervoor gezorgd dat de
lidstaten een deel van hun macht hebben overgedragen aan enkele
overkoepelende organen. De kans op gewapende conflicten tussen de
EU-landen is daardoor zeer gering geworden.

− Na de Koude Oorlog zijn staten uit Midden- en Oost-Europa lid 
geworden van de EU. Om toe te treden moesten deze landen zich
hervormen in de richting van een democratische rechtsstaat. Vrede en
stabiliteit in Europa zijn daardoor toegenomen.

per juiste manier 1 

27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende): 
− De NAVO kent lidstaten die geen lid zijn van de EU, in de eerste plaats 

de VS, de belangrijkste NAVO-lidstaat. Daardoor komen de eisen die 
de NAVO aan haar leden stelt, niet altijd overeen met die van EU-leden 
die niet ook lid van de NAVO zijn. Dat kan spanningen opleveren 
tussen de NAVO en de EU. 

− De VS is de belangrijkste NAVO-lidstaat. De prioriteiten die de VS stelt 
aan de NAVO, zullen niet altijd overeenkomen met de prioriteiten die 
de EU stelt aan een gemeenschappelijke defensie van de EU-lidstaten. 

Opmerking 
In conflictsituaties gebruikt de NAVO – onder invloed van de VS – primair 
militaire middelen, in het hoogste geweldsspectrum (Kosovo, Libië, 
Afghanistan). De EU benadert conflicten vanuit de optiek van duurzame 
oplossingen. Het militaire middel is onderdeel van een breder pakket, dat 
ontwikkelingshulp, bestuur opbouw, wederopbouw e.d. kan bevatten. 
(Zandee, D. (2011). EU-NAVO: minder politiek, meer pragmatisme. 
Internationale Spectator, jaargang 65, nr. 12, december 2011, p. 637.) 
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a 
• de VN-Veiligheidsraad 1 
b 
• Ingrijpen in Kosovo en Servië zou door een veto in de VN-

Veiligheidsraad zijn geblokkeerd. De permanente leden (de Verenigde
Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) van de
Veiligheidsraad hebben het vetorecht. (Ook al is een grote
meerderheid van de VN-lidstaten in de Veiligheidsraad voor ingrijpen in
een conflict, dan nog kan het gebruikmaken van dat recht door een
permanent lid van de Veiligheidsraad ingrijpen in een land onmogelijk
maken.) / Een verzoek voor toestemming van de Veiligheidsraad om
Servië te bombarderen zou getroffen worden door een veto van
Rusland en China (permanente leden van de Veiligheidsraad) 1 
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