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Verkorte Nederlandse versie van de toespraak: 

"De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met nooit geziene uitdagingen. 

Vorige week, toen ik in New York de Algemene vergadering van de Verenigde Naties 

bijwoonde, werd Wall Street net zoals de banksector in ons land geteisterd door een globale 

vertrouwenscrisis. We kijken allemaal bezorgd naar de gevolgen hiervan op de 

wereldeconomie. Het risico op een globale recessie komt zich enten op de voedselcrisis, de 

stijging van de energieprijzen, klimaatverandering, het terrorisme en het gevaar op 

nucleaire proliferatie. 

We evolueren naar een multipolaire wereld. 8 augustus 2008 is in dat opzicht een 

symbooldatum. China trakteerde ons op een uniek spektakel met de openingsceremonie 

voor de Olympische Spelen terwijl Rusland en Georgië botsten in een conflict dat de vrede 

op het Europees continent in gevaar brengt. De fundamenten van het evenwicht dat we in 

de jaren '90 bereikten, worden in vraag gesteld. Met dergelijke uitdagingen zouden alle 

landen van de wereld moeten gaan samenwerken - maar spijtig genoeg is dit niet of 

onvoldoende het geval. 

Ik ben ervan overtuigd dat we deze uitdagingen enkel kunnen aanpakken door hechtere 

samenwerking en versterkt multilateralisme - met een beter functioneren van de 

internationale instellingen. Of we dat nu willen of niet, alle landen leven vandaag meer dan 

ooit in onderlinge afhankelijkheid. Alle VN-lidstaten voelen de impact van de crisissen. De 

acties van de ene hebben een impact op de andere. 

Dit geldt zeker voor de huidige, zware financiële crisis. Indien we de financiële markten 

stabiliseren met voluntaristische maatregelen, helpt dit niet alleen de grote banken en hun 

werknemers, maar ook ondernemers, consumenten, burgers van over de hele wereld met 

inbegrip van de minst ontwikkelde landen. Deze laatste groep landen wordt al hard 

getroffen door de brutale prijsstijging van voedsel en energie. Zij zijn ook het minst 

opgewassen tegen het opdrogen van het krediet. 

Het noodzakelijke stabiliseren van de markten mag ons niet uit het oog doen verliezen 

welke lessen meer fundamenteel moeten getrokken worden uit deze crisis. Een aantal 

middellange en langetermijnmaatregelen moeten vermijden dat de wereld opnieuw het 

slachtoffer wordt van twijfelachtig financieel beheer en speculatie met geleend geld. 

Niemand kan ontkennen dat deze crisis de mogelijkheden van één enkel land overschrijdt, 

hoe machtig het ook is. Een betere regulering van de financiële markten is noodzakelijk net 

zoals het disciplineren van activiteiten zoals « short selling », « hedge funds » en « 

gestructureerde producten ». Dit is enkel mogelijk op internationaal niveau en met de 

samenwerking van de grote economieën van onze wereld. 



Begrijp me niet verkeerd: ik ben en blijf overtuigd van de voordelen van globalisering en 

vrijhandel. Dankzij de globalisering zijn honderden miljoenen mensen aan absolute armoede 

ontsnapt en leiden zij een beter leven - ook al blijft de verdeling van de rijkdom nog steeds 

te onevenwichtig. De meest ontwikkelde landen moeten het voortouw nemen in het beter 

organiseren van de financiële sector. De Europese Unie onderneemt al stappen in die 

richting, maar er blijft nog heel wat te doen. 

Opkomende economische grootmachten als Brazilië, India, China en Zuid-Afrika hebben 

nood aan evenwichtige en open handel, zodat hun economieën zich verder ontwikkelen met 

respect voor de grondregels van internationale handel. Daarom ook moeten we de politieke 

wil vinden om de Doha-onderhandelingen - die in juli in Genève vastliepen - weer uit de 

startblokken te krijgen. 

We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen en oplossingen vinden voor de 

voedselcrisis, de spectaculaire stijging van de energieprijzen en voor zowel oorzaken als 

gevolgen van de opwarming van de aarde. Deze complexe uitdagingen staan niet los van 

elkaar en tonen de noodzaak aan van duurzame ontwikkeling. Geen enkel land kan dit 

louter op nationaal vlak aanpakken, echte oplossingen vinden we alleen op wereldvlak. De 

onderhandelingen over een hernieuwd klimaatakkoord moeten we daarom in december 

volgend jaar, in Kopenhagen, tot een goed einde brengen. 

Een nationale reflex kan de enorme ongelijkheden in ontwikkeling niet efficiënt bestrijden. 

De hele wereld draagt de verantwoordelijkheid voor een betere verdeling van de vruchten 

van economische groei. De Millenniumdoelstellingen blijven daarbij onze leidraad. Een VN-

conferentie einde 2008 in Doha zal de in Monterrey bereikte consensus over de financiering 

van ontwikkeling evalueren. Ontwikkelde landen moeten grotere inspanningen leveren en ik 

blijf bij het sterk engagement van ons land om vanaf 2010 0,7% van zijn BBP te besteden 

aan ontwikkelingshulp. Het gaat hier natuurlijk over een gedeelde verantwoordelijkheid, 

vooral de doelmatige inzet van het ontwikkelingsgeld is ook van belang. Daarom blijf ik me 

actief inzetten voor het promoten van goed bestuur. 

Inzake 'good governance' ligt de grondstoffenproblematiek mij nauw aan het hart. Ik stel de 

soevereiniteit van eender welk land geenszins in vraag, maar soevereiniteit gaat gepaard 

met verantwoordelijkheden. Natuurlijke grondstoffen kunnen de drijvende kracht zijn voor 

ontwikkeling en zo een bevolking uit de armoede tillen, maar enkel indien de ontginning 

ervan op een transparante manier gebeurt. Helaas weten we uit ervaring dat dit vaak niet 

het geval is en dat illegale exploitatie van grondstoffen conflicten voedt. Er moet daarom 

werk worden gemaakt van een grotere transparantie in de grondstoffensector en illegale 

ontginning moet worden bestreden. België heeft hierover vorig jaar een debat 

georganiseerd in de Veiligheidsraad en onze diplomatie pleit nu, in opvolging hiervan, voor 

een breed debat over natuurlijke grondstoffen in de Algemene Vergadering van de VN. 

Als lid van de Veiligheidsraad bevindt België zich momenteel in het hart van het 

internationaal systeem. Die ervaring sterkt mijn vastberadenheid om te ijveren voor een 

efficiënt multilateralisme. Deze efficiëntie steunt niet alleen op de creatie van structuren en 

mechanismen, maar ook en vooral op de politieke wil in de internationale gemeenschap om 

ze te doen functioneren. Tot mijn spijt merk ik echter de opkomst van wat ik soevereinisme 



noem. Begrijp me niet verkeerd, ik heb veel respect voor de soevereiniteit van staten. Dat 

is een fundamentele hoeksteen van ons internationaal systeem. Maar soevereiniteit 

impliceert ook dat de Staat zijn verantwoordelijkheden opneemt in de internationale 

gemeenschap en - voornamelijk - ten opzichte van de eigen bevolking. Een soevereine staat 

mag de noden van haar bevolking op het vlak van ontwikkeling, veiligheid, rechtstaat en 

mensenrechten niet ontkennen. Soevereiniteit is geen vrijgeleide voor een gedrag dat 

indruist tegen de waarden en verplichtingen waartoe we ons hebben verbonden in de 

Verenigde Naties. 

Soevereiniteit moet een positieve kracht zijn. Soevereiniteit mag zeker geen voorwendsel 

zijn voor het niet nemen van zijn verantwoordelijkheid en het niet nakomen van 

internationale en humanitaire verplichtingen. In het omgekeerde geval wordt het « 

soevereinisme »: het misbruiken van de soevereiniteit om er zich achter te verschuilen en 

zijn verplichtingen te ontvluchten. 

Al te vaak wordt het argument van respect voor de soevereiniteit aangewend om te 

vermijden dat de internationale gemeenschap zou tussenkomen op het ogenblik dat een 

situatie zienderogen escaleert, wat gepaard gaat met lijden van de bevolking en zware 

schendingen van de mensenrechten. Voorbeelden hiervan zijn alom bekend : Myanmar, 

Darfur, Zimbabwe en Oost-Congo, het zijn stuk voor stuk situaties waar we gedwongen 

worden onze -verantwoordelijkheid tot bescherming- op te nemen. Op het ogenblik dat een 

soevereine staat dit niet meer kan - of erger, dit niet meer wil - moet de internationale 

gemeenschap die verantwoordelijkheid overnemen. Hiervoor kunnen verschillende middelen 

worden aangewend: van humanitaire instrumenten en civiel crisisbeheer tot missies voor 

vredeshandhaving en preventief crisismanagement. 

Ook de strijd tegen straffeloosheid past in deze context. België verdedigt al langere tijd het 

principe dat duurzame vrede onmogelijk kan worden bereikt zonder gerechtigheid. Op de 

eerste plaats door de rechtstaat en het nationaal gerecht te versterken, zowel voor, tijdens 

als na een conflict. Voor de zwaarste misdaden steunen wij actief de ontwikkeling van het 

internationaal strafrecht. Het is nu niet het moment om twijfels te laten ontstaan over onze 

actieve steun aan het Internationaal Strafhof door, zoals sommigen nu doen, andere 

“regionale” oplossingen naar voren te schuiven. Dit des te meer omdat het Hof net nu haar 

eerste processen opstart. 

België is tevreden met de in de VN geboekte vooruitgang op het vlak van crisisbeheer en 

met de uitzonderlijke uitbreiding van vredeshandhavingsmissies. België pleit voor de 

vernieuwing en versterking van het mandaat van de MONUC, die noodzakelijk is om in 

Oost-Congo het perspectief op een oplossing van het conflict te vrijwaren, en aldus een 

Somalië-scenario te vermijden. België verheugt zich ook over de inspanningen die geleverd 

werden door regionale organisaties en hun samenwerking met de Verenigde Naties. Ik denk 

hier bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen de Europese Unie en de Verenigde Naties in 

Tsjaad of in de Centraal Afrikaanse Republiek. 

Binnenkort vieren we de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens. Dit is een passend moment om te herinneren aan de waarden waarvoor we 

staan, waarden die de internationale gemeenschap onderschrijft en die we als VN-lidstaten 



in de praktijk moeten brengen ten bate van onze bevolkingen en voor een groter welzijn op 

wereldvlak. Op deze verantwoordelijkheid wil ik blijven hameren, des te meer omdat ze 

blijkt in vraag te worden gesteld op een moment dat we voor moeilijke uitdagingen staan. 

We moeten deze verantwoordelijkheid samen aanvaarden, op basis van onze 

gemeenschappelijke waarden. Dit is de werkelijke uitdaging, en antwoorden hierop zullen 

slechts gevonden kunnen worden door meer internationale samenwerking en 

multilateralisme." 


