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Onderwerp: ‘Oude’ en ‘Nieuwe’ oorlog
Sinds de opkomst van de Internationale betrekkingen (IB) als vakgebied (met E.H. Carr’s Twenty Years
Crisis in 1939) is de IB vooral geïnteresseerd geweest in het analyseren van conflicten in het algemeen
en oorlog (tussen staten) in het bijzonder. Centrale vragen rond dit onderwerp zijn onder andere: wat
veroorzaakt oorlogen? En hoe zouden ze voorkomen kunnen worden? Door de jaren is heen rond
deze vraagstukken zeer genuanceerde literatuur ontstaan.
Sinds het einde van de Koude Oorlog (aan het begin van de jaren ’90) is er een belangrijke
verandering ontstaan in dit debat. Meer en meer richten wetenschappers zich op zogenaamde
‘nieuwe’ conflicten. Maar wat zijn deze nieuwe conflicten eigenlijk? En wat is de rol van de staat in
dit soort conflicten?
Onderzoek
Om het nut van het zojuist genoemde onderscheid tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ oorlogen te toetsen
kun je bijvoorbeeld een casus onderzoeken die momenteel tot de verbeelding spreekt. Een
onderzoeksvraag kan dan ook zijn: Is er in de huidige crisis (2014/2015) in Oost-Oekraïne of in Irak
en Syrië sprake van een typische ‘nieuwe’ oorlog of juist een ‘oude’ oorlog? In andere woorden, komt
de realiteit (de empirie) wel overeen met deze nieuwe categorisering? Of is er in werkelijkheid juist
helemaal niet zo’n groot verschil in de hedendaagse conflicten met betrekking tot de criteria die beide
categorieën onderscheiden?
Ook is het wellicht interessant om na te denken over de manier waarop staten zouden moeten omgaan
met deze nieuwe vorm van oorlog. Hoe verschillen ze van klassieke oorlogen, en wat heeft dat voor
implicaties voor beleid? Het is hierbij altijd goed om een specifiek voorbeeld te nemen in je onderzoek,
om de theorieën die je gebruikt op toe te passen.
Literatuur
Zoek op Google Scholar naar artikelen dat het verschil tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ conflicten
centraal stellen en vind uit wat er precies bedoelt wordt met de termen ‘oud’ en ‘nieuw’ in deze
context. Een centrale wetenschapper waar je in dit is Mary Kaldor.
Meer informatie over Politicologie vind je op de UvA-website.

