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MEDIATION VS
RECHTSZAAK

TAIWAN,
GEEN LAND

Taiwan en China, een conflictgebied
sinds 1945. Lees alles over dit conflict
en de bemoeienis van de VS in deze
editie van de Duplomaat.

Conflicten kunnen worden beslecht
op verscheidene wijzen. Wanneer is
mediation de betere oplossing?

DE WEEK VAN: FLORE
We nemen je mee in de week van
Flore de Louw. Met onder andere
de Slotceremonie en ons geliefde
campus café In de Smitse..

WWW.DEDUPLOMAAT.NL

Voorwoord
Lieve lezer,
Wat leuk dat je de tweede editie van het nieuwe format van De Duplomaat
leest! Na de positieve woorden over de vorige Duplomaat, Transitie, zal deze
op dezelfde manier zijn opgebouwd. Dit betekent dat we als
Mediacommissie de laatste weken weer druk bezig zijn geweest met het
schrijven van verschillende artikelen, het maken van de BeDuplo, Duplomaat
Dilemma’s en de fotopagina. Vooral de BeDuplo viel erg in de smaak, mega
leuk om te horen! Het is natuurlijk erg leuk om jezelf en andere In Duplo’ers
terug te zien, dus stuur vooral je eigen BeReals in via de DM van
@deduplomaat op Instagram! Het onderwerp van deze Duplomaat is, zoals
je waarschijnlijk al gezien had, conflict. Je had dit ook al kunnen raden aan
de hand van de hint op onze Instagram pagina. Denk aan het conflict wat je
hebt met jezelf als je wéér die wekker aan het snoozen bent. Over dit
onderwerp hebben we zelf verschillende artikelen geschreven, maar ook
artikelen laten schrijven door gastauteurs. Zo heeft Paul Beens de ‘Breaking
Borders’ geschreven, Flore de Louw de ‘De week van’, maar ook Robin Croes
en EMLE studenten hebben hun steentje bijgedragen aan deze uitgave van
De Duplomaat. Erg bedankt hiervoor allemaal! Verder is de Mediacommissie
met twee personen uitgebreid: Koen en Jesper. Hierdoor hebben we nog
meer creatieve input en kunnen we nog mooiere en uitgebreidere
Duplomaat edities uitbrengen. Koen heb je misschien al gehoord in onze
eerste podcast van het jaar. Als je deze nog niet hebt geluisterd, kan je dit
doen op onze eigen Spotify pagina. Er kwamen interessante discussies uit
naar voren, dus het is een echte aanrader! Deze discussies gaan we
binnenkort ook hebben bij onze eerste activiteit van het jaar, namelijk
Duplomaat Talks: Cocktail Conversations. De inschrijvingen zijn al geopend
en we hopen jullie daar te zien! Maar voor nu, veel leesplezier :)
Liefs,
De Mediacommissie 22-23
Elisa, Jesper, Koen, Milou, Tim en Romie
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Mediation vs. Rechtszaak
Mensen die met elkaar in conflict zijn, willen vaak een oplossing vinden voor
hun probleem. Naast een oplossing vinden, willen veel mensen ook graag
gelijk krijgen. In Nederland proberen velen hun gelijk te halen bij de rechter.
Maar er zijn ook andere manieren om een conflict op te lossen. Een
voorbeeld hiervan is mediation. Je kunt ook nog kiezen voor een rechtszaak
en een mediationtraject tegelijkertijd. Als de partijen er dan bij mediation
uitkomen is de rechtszaak ook automatisch beëindigd.
Wat is mediation?
Mediation
is
onafhankelijke
bemiddeling tussen twee of meer
partijen die een conflict hebben.
Meestal gaan twee partijen met een
conflict niet alleen met elkaar om
tafel zitten en daarom zit er een
mediator bij, die ervoor zorgt dat het
gesprek goed verloopt. Soms
komen partijen er na één gesprek al
samen uit, en soms zijn er ook
meerdere gesprekken nodig. Het
idee van mediation is dat alle
partijen na de mediation beide een
goed gevoel hebben over de
uitkomst. Een ‘winnaar’ of ‘verliezer’
is er dus niet. Dit zorgt ervoor dat
mensen die ruzie hadden vaak na de
mediation weer door één deur
kunnen.
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Mediation kan voor allerlei zaken
ingezet worden. Denk bijvoorbeeld
aan conflicten op de werkvloer,
burenruzies of scheidingen. In
sommige van deze zaken zorgt
mediation ervoor dat mensen weer
normaal met elkaar om kunnen gaan
en dat de relatie voortgezet kan
worden. In andere zaken zal het
leiden tot het verbreken van de
relatie, maar in beide gevallen zullen
de partijen hun conflict in ieder geval
uitgesproken hebben. Voor veel
mensen is dit een fijnere oplossing of
afsluiting dan een uitspraak van de
rechter. Bovendien kost mediation
minder tijd en geld dan een juridisch
proces.

Bij mediation wordt er van de
deelnemende partijen verwacht dat
beiden actief aan een oplossing
willen werken. De mediator gaat vaak
eerst met de partijen apart van elkaar
in gesprek. In de volgende afspraak
zullen de partijen met elkaar in
gesprek gaan onder leiding van de
mediator. De mediator zorgt ervoor
dat iedereen die betrokken is bij het
conflict, zijn of haar frustraties kan
uiten. Om ervoor te zorgen dat er
een veilige sfeer heerst waar alles
gezegd kan worden, zullen de
partijen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Daarnaast zorgt een
mediator ervoor dat iedereen
ongeveer evenveel spreektijd krijgt.
Aan het eind van het traject wordt
een
overeenkomst
opgemaakt
waarin de gemaakte afspraken staan.
Waarom geen mediation
Mediation lijkt nu eigenlijk de
perfecte oplossing voor elk conflict.
Echter verloopt een mediation niet
altijd goed. Er kan sprake zijn van
een conflict waar de partijen er
samen echt niet uitkomen. Soms is
een ruzie ook zo erg dat één van de
twee (of meer) niet eens met de
ander wil praten. Maar ook een
andere visie op de oplossing kan
ervoor zorgen dat mediation niet
altijd lukt. In dat geval kun je alsnog
een rechtszaak starten, of je moet het
naast je neer leggen. De gewenste
oplossing komt er dan niet.

Mediation is ook geen geschikte
optie als je vindt dat je echt ergens
recht op hebt. In mediation wordt er
vaak gezocht naar een middenweg.
Je zult er niet je gelijk halen. Stel dat
jouw baas je al een tijdje niet betaald
heeft, dan is een rechtszaak een
makkelijkere manier om je geld te
vorderen dan een mediation. Bij
mediation zou je de situatie uit
kunnen spreken met elkaar, maar het
is niet de bedoeling dat je een
mediation in gaat met de instelling
om gelijk te krijgen.
Ga ik een mediation of een
rechtszaak starten?
De keuze voor mediation of een
rechtszaak is per zaak verschillend.
Het hangt af van de ernst van het
conflict en de wil om het op te
lossen. Een definitief antwoord
bestaat dus niet. In het geval dat
beide partijen graag een oplossing
willen en hun relatie willen herstellen
is mediation een goede optie. Het is
ook mogelijk om tijdens een
rechtszaak, een mediationtraject te
volgen. Soms zal de rechter hier
tijdens een zitting ook op wijzen. Wil
je niet in gesprek met de ander en
een
uitspraak
van
een
buitenstaander over de zaak, dan is
een rechtszaak de beste keuze.
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Breaking Borders
PAUL BEENS DOET VERSLAG
VANUIT ZUID-AFRIKA
Voor deze editie van breaking
borders ben ik gevraagd om
een stukje te schrijven over mijn
ervaringen
als
exchange
student in Zuid-Afrika en ook
het thema van deze editie van
de Duplomaat te behandelen.
Dit laatste is niet zo moeilijk
aangezien het thema ‘conflict’
is.
Dankzij
de
hectische
geschiedenis van Zuid-Afrika
zijn er helaas genoeg conflicten
om over te schrijven. Aangezien
ik gedurende mijn exchange
onder
andere
het
vak
geschiedenis van Zuid-Afrika
heb gevolgd, zou ik met gemak
dit hele artikel vol kunnen
schrijven over alle conflicten die
er zijn geweest. Maar jullie
zitten waarschijnlijk niet te
wachten op een geschiedenisles, daarom zal ik mij beperken
tot mijn ervaringen in ZuidAfrika
en
hierbij
enkele
gevolgen van de conflicten
naar voren laten komen. Want
hoe is het nou om in een land
te leven waar apartheid tot 30
jaar geleden bestond en waar
niet alles zo geregeld is als in
Nederland?

6 | Breaking Borders: Zuid-Afrika

Ik begin ook gelijk bij een van de
gevolgen van apartheid. Zuid-Afrika is
namelijk niet een van de veiligste landen
om je exchange door te brengen. Dit
komt door de enorme kloof tussen arm en
rijk, waardoor heel veel mensen hun geluk
zoeken in de criminaliteit. Dit is een van de
gevolgen van het apartheidsregime. De
veiligheid van studenten wordt gelukkig
geprobeerd door de universiteit zo goed
mogelijk gewaarborgd te houden en als
(exchange-)student leef je in een soort
gated-community. Daarnaast is er een hek
om de hele campus en kan je bij
toegangspoorten naar binnen met je
studentenkaart. Verder hebben we in de
eerste week drie security-meetings gehad,
hierbij werd verteld wat je juist wel en niet
moest doen. Daarbij werd niet achterwege gelaten wat de consequenties
konden zijn als je dit niet opvolgde. De
horrorverhalen vlogen ons namelijk in
geuren en kleuren om de oren. Gelukkig
heb ik mezelf dankzij deze meetings tot zo
ver wel uit de problemen kunnen houden.

Nu klinkt Zuid-Afrika misschien niet als
het leukste land om te verblijven, maar
het is echt een geweldig ervaring om
hier een exchange semester doorbrengen. Ondanks de slechte verhalen
over veiligheid heeft 95% van de
mensen geen kwaad in de zin en zijn ze
altijd bereid om je te helpen. Zo is er
tijdens het uitgaan bijvoorbeeld een
enorm verschil in muzieksmaak tussen
witte en zwarte mensen. Dit zorgt
ervoor dat het uitgaansleven bijna
compleet gescheiden is. Als exchange
studenten vinden wij het ook leuk om
naar kroegen te gaan waar normaal
bijna alleen zwarte mensen zijn. Vaak
komen er dan mensen naar ons toe of
we op ons gemak zijn en of niemand
ons heeft lastig gevallen. Dit is een van
de vele voorbeelden dat Zuid-Afrikanen
het zelf niet altijd makkelijk hebben,
maar ze toch altijd heel vriendelijk en
behulpzaam zijn.

Daarnaast is Zuid-Afrika een
geweldig land om te reizen. Van
de adembenemende uitzichten
tot het proberen te spotten van
de big 5. Het land heeft zoveel te
bieden dat zelfs 5 maanden niet
genoeg zijn om alles te zien. Zelf
heb ik onder andere safari’s
gedaan in het beroemde Kruger
park, maar ook in minder
bekende parken zoals Addo
Elephant Park, Isimangaliso Wetlands Park en Hluhluwe-iMfolozi
Park. Hierbij zie je veel dieren van
dichtbij zonder dat ze zich
zorgen maken dat jij in de buurt
bent. Met absoluut hoogtepunt
cheeta’s die hun net vers
gevangen prooi eten. Want zoals
het dit thema bedraagt, zijn er
ook in de natuur conflicten en is
het een gevecht om te overleven.

Helaas geldt deze onbezorgdheid wat
betreft mensen niet voor alle dieren in
alle parken. In sommige parken kun je
aan de sporen (voetafdrukken, poep,
etc.) zien dat de dieren er zijn, maar je
zult ze bijna nooit tegenkomen omdat
ze bang zijn voor mensen. Dit
probleem is in de laatste jaren steeds
groter geworden door een langdurig
slepend conflict, namelijk de stroperij.
De regering probeert dit tegen te
gaan, maar door corruptie is een
oplossing erg lastig uit te voeren.
Ondanks dit heb ik gelukkig heel veel
dieren van dichtbij mogen spotten en
heb ik tot nu toe 4 van de big 5
gezien.
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Naast de adembenemende uitzichten
en vermoeiende wandeltochten zie je
ook ontzettend veel van het land
tijdens reizen. Op deze manier leer je
het land veel beter kennen. ZuidAfrika doet bijvoorbeeld enorm zijn
best om de natuur te beschermen.
Kuststroken die we in Europa allang
vol zouden hebben gebouwd, staan
hier helemaal leeg. Aan de andere
kant is er in heel veel arme gebieden
geen afvalverwerking en slingert er
overal plastic afval rond. Dit is niet het
enige punt waarbij gebrek aan goede
organisatie ontbreekt, zo bestaat het
fenomeen loadshedding. Dit betekent
dat een paar uur per dag de stroom
wordt uitgeschakeld omdat het
systeem het anders niet aankan.
Hierdoor moet je zorgvuldig plannen
qua eten, studie en sporten.
Het leven als exchange student in een
land als Zuid-Afrika is dus niet altijd
even makkelijk als in Nederland, maar
wel ontzettend leerzaam en een echte
levenservaring. Zo zie je bijvoorbeeld
de gevolgen van apartheid in de
welvaartskloof tussen witte en zwarte
mensen, al probeert de regering die
steeds kleiner te maken. Moet je goed
nadenken waar je naar toe gaat en wil
je vanaf de schemering eigenlijk niet
meer alleen over straat. Aan de
andere kant zie je de meest prachtige
natuur en dieren en leer je ontzettend
veel mensen kennen, zowel exchangestudenten als lokale bevolking. Het is
kortom een ervaring die ik iedereen
kan aanbevelen.
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Agressie door gamen:
Feit of fabel?
“Dat komt vast omdat je zoveel op je
telefoon zit”, een zin die vast bij velen
bekend in de oren klinkt. Veel ouders
en andere mensen uit generatie X
antwoorden dit wanneer je zegt dat je
je niet zo lekker voelt. Dit is natuurlijk
een heel overdreven voorbeeld, maar
sinds de komst van verschillende
spelcomputers heeft men een nieuwe
oorzaak-gevolgredenatie
bedacht:
gamen maakt jongeren agressief. Dit
lijkt erg aannemelijk, maar is dit echt
zo?
Met jongeren wordt in dit geval met
name de leeftijdsgroep van 12 tot 18
jaar bedoeld. Op deze leeftijd is men
het meest beïnvloedbaar, waardoor
agressie in games er sneller toe zou
kunnen leiden dat de gamer ook
agressiever wordt. Maar jongeren
verschillen enorm, waardoor ze niet
allemaal over één kam te scheren zijn.
Sekse, opleidingsniveau, afkomst,
geloof en opvoeding spelen allemaal
mee in wat voor games een kind
speelt en voor hoe lang per week.
Over het algemeen spelen jongens
meer gewelddadige spellen dan
meisjes, waardoor zij zelf misschien
ook gewelddadiger worden. Maar of
dit echt zo is, komt niet duidelijk uit
onderzoek naar voren. Jongens zijn
immers
van
nature
vaak
al
gewelddadiger dan meisjes.
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Aan de ene kant raken jongeren erg gefrustreerd wanneer zij verliezen van
hun tegenstander, waardoor zij hun controller kapot kunnen gooien of tegen
hun scherm kunnen gaan schelden. Dit zijn echter allemaal
kortetermijneffecten tijdens of vlak na het gamen. Langere tijd na het gamen
zal dit in veel mindere mate voorkomen. En wanneer dit voorkomt, is het niet
goed aan te duiden of dit een gevolg is van het gamen. Pubers kunnen over
het algemeen namelijk sneller geprikkeld en gefrustreerd zijn door
hormonen. Hier is er sprake van dat correlatie niet hetzelfde is als causatie.
Een ander voorbeeld hiervan is dat voormalig president Trump betoogde dat
de verschillende ‘school shootings’ voortkwamen uit games als ‘Call of Duty’.
Dit is volgens experts niet per se waar, aangezien deze terroristen maar een
enorm klein percentage uitmaken van het totaal aantal gamers, en er niet met
zekerheid gezegd kan worden dat deze mensen dit niet hadden gedaan als
ze het gewelddadige spel niet gespeeld hadden. Daarbij is de criminaliteit
onder jongeren gedaald sinds de videogames industrie op gang kwam,
aangezien meer jongeren binnen blijven.
Het is door de vele factoren die invloed hebben op de levens van jongeren
niet makkelijk uit te maken dat videogames jongeren agressiever maken,
hoewel verschillende onderzoeken erop wijzen dat dit niet het geval is.
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Taiwan: eiland, maar
geen land
Taiwan, een eiland gelegen in de Oost-Chinese zee voor de kust van
de Volksrepubliek China. Wereldstad Taipei als hoofdstad, een
totaal inwonersaantal van ruim 23 miljoen inwoners en een
oppervlakte ongeveer zo groot als Nederland, maken het een niet te
missen eiland in Azië. Met een verbluffende natuur, een
democratisch bewind onder een vrouwelijke president, en tot 2007
de hoogste wolkenkrabber ter wereld is het een bijzonder stukje
grond in Azië. Maar is Taiwan wel een land? En wat maakt Taiwan tot
zo’n belangrijk conflictgebied in Azië?
Een stap terug in de tijd
Laten we beginnen met een korte geschiedenisles over Taiwan. Taiwan is een
eiland dat een lange geschiedenis van overheersing door verscheidene
landen kent. Het is gekoloniseerd geweest door Portugal, Spanje en
Nederland (ja, ook hier heeft de VOC een vinger in de pap gehad), het is
onderdeel geweest van de laatste keizerlijke dynastie van China, de Qingdynastie, en de Japanners hadden er de macht tot het einde van WOII in
1945. Toen kwam Taiwan onder het bewind te liggen van de Chinese
Nationalistische Partij: de Kwomintang. Door deze partij werd na het vertrek
van de Japanners de Chinese Republiek gevestigd, wat zowel het vasteland
van China als het eiland Taiwan omvatte. Dit was echter van korte duur. Een
andere partij in China won snel veel stemmen: de Communistische Partij
onder leider Mao Zedong. Mao verjoeg de Kwomintang in 1949 van het
vasteland van China, en zij vluchtte met haar aanhangers naar het eiland
Taiwan. De Republiek China (de Kwomintang) omvatte nu slechts het eiland
Taiwan, terwijl Mao Zedong met zijn Communistische Partij de Volksrepubliek
China uitriep op het Chinese vasteland. Maar Mao Zedong hield vol dat
Taiwan wel degelijk onderdeel uitmaakte van de Volksrepubliek China, en zo
ontstond het China-Taiwan conflict.
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NANCY
PELOSI
Volledige naam:
Nancy Patricia
D'Alesandro-Pelosi
Leeftijd:
82 jaar
Functie:
Voorzitter van het Huis
van Afgevaardigden in
de Verenigde Staten.

Taiwan claimt dus de Republiek China
te zijn, terwijl de Volksrepubliek China
(het grote China zoals wij dat vandaag
de dag kennen) claimt dat Taiwan
onderdeel uitmaakt van die grote
Volksrepubliek.
En
hoewel
jij
misschien dacht dat Taiwan een land
is, is dat officieel niet het geval.
Tenminste, slechts veertien landen
erkennen Taiwan wel officieel als land
(zoals
Vaticaanstad,
Belize
en
Paraguay), maar Nederland is niet één
van die 14. Ook de VN erkent enkel
het bestaan van de Volksrepubliek
China, en dus niet het eiland Taiwan.

Wat heeft de VS ermee te maken?
Nancy Pelosi heeft al een
lange politieke carrière
achter de kiezen. Als
burgemeestersdochter
kwam ze al vroeg met
politiek in contact. In 1987
trad ze toe tot het Huis van
Afgevaardigden als één
van de weinige vrouwen in
die tijd. Vandaag de dag is
ze een zeer invloedrijke
politica,
geliefd
door
velen, maar ook gehaat.
Vooral conservatieven zijn
geen
fan
van
haar,
vanwege
haar
progressieve ideeën als
Democraat.
Wist je dat: Nancy Pelosi is
de schoonmoeder van de
Nederlandse journalist en
VS-correspondent Michiel
Vos.
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Maar als China zo’n machtig land is, en
Taiwan slechts een (relatief) klein
eiland, waarom neemt China Taiwan
dan
niet
in?
Dat
ligt
wat
gecompliceerd. Taiwan is namelijk
een belangrijke strategisch plek voor
de Verenigde Staten. Sinds de Koude
Oorlog steunt de VS Taiwan. Amerika
zag het namelijk als haar plicht om
democratische staten in Azië te
beschermen tegen het oprukkende
communisme, en Taiwan was zo’n
democratisch eiland dat die steun
goed kon gebruiken. Bovendien ligt
Taiwan als eiland in de Oost-Chinese
Zee strategisch zeer gunstig. De steun
van de Amerikanen aan Taiwan
zorgde ervoor dat zij Mao Zedong
dwongen zijn inlijvingsplannen voor
Taiwan op te geven.
De steun van de VS aan Taiwan duurt
voort tot op de dag van vandaag.
Hoewel zij Taiwan dus niet officieel

erkennen als land, staan zij wel
achter de de facto onafhankelijk
opererende staat Taiwan. En dat
geldt voor veel westerse landen;
hoewel zij Taiwan niet erkennen als
land, geniet het democratische
Taiwan wel de steun en sympathie
van het Westen. Niet heel gek als je
kijkt naar hoe Taiwan zich in de
afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld
tot een progressief democratisch
land, wat in veel opzichten lijkt op
het
Westen.
Een
belangrijke
gebeurtenis die de spanning in het
gebied onlangs weer op scherp
heeft gezet, is het bezoek aan
Taiwan van afgelopen zomer door
de
hoge
overheidsfunctionaris
Nancy Pelosi vanuit de VS. Nancy
Pelosi bracht bezoeken aan een
aantal landen in Azië, en hoewel
Taiwan geen officieel gepland
bezoek was, arriveerde zij er toch,
omdat het slechts een “handige
tussenstop” was. China nam het
bezoek zeer serieus en uitte
dreigementen naar Taiwan en de VS
over militaire interventie in het
gebied. Op een oorlog is het (nog)
niet uitgelopen, maar het gebied is
zeker een broeiend conflictgebied.
China blijft Taiwan intimideren, bij-

voorbeeld door provocerend gevechtsvliegtuigen rondom het eiland
te laten vliegen. Maar Taiwan laat
zich niet kisten en voelt zich hierin
gesterkt door de steun van de VS.

Toekomst van Taiwan?
Hoe het de komende jaren met
Taiwan zal gaan verlopen valt
natuurlijk niet te zeggen. Zal het
uitlopen op een oorlog? Zal Taiwan
toch
door
China
worden
ingenomen? Zal Taiwan ooit als land
erkend worden door de VN?
Niemand die het zeker weet. Wat we
wel weten, en dat weten de
Taiwanezen maar al te goed, is dat
China een machtig land is dat niet
snel zal opgeven. Met het voorheen
zeer democratische en vrije Hong
Kong als voorbeeld, blijft het een
serieus
conflictgebied
waar
spanningen zullen blijven bestaan.
Het bezoek van Pelosi aan Taiwan
was risicovol en heeft zeker voor
meer onrust in de regio gezorgt,
maar het benadrukt wel het belang
dat de VS (en daarmee de Westerse
wereld) hecht aan democratische
landen, iets wat heden ten dage
onder vuur ligt.
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De Verenigde Staten
Midterm verkiezingen
Het is weer zo ver, verkiezingen in de Verenigde Staten. Op 8 november
gaan de Amerikanen weer naar de stembus. Dit keer niet voor een
nieuwe president, maar voor een nieuw congres. Dat is niet niks.
Hoewel de Democraten de afgelopen termijn de meerderheid bezaten
in congres, al was het een zeer magere, staat die meerderheid nu op
zeer losse schroeven.
Even in het kort, wat zijn de Amerikaanse midterms? De term zelf zegt het
eigenlijk al, het zijn de verkiezingen die midden in een termijn van een
presidentschap vallen. Bij deze midterms worden alle 435 zetels van het Huis
van Afgevaardigden verkozen, een derde van de senatoren in de Senaat, en
ook op statenniveau worden veel overheidsfuncties verkiesbaar gesteld.
Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat
vormen tezamen met de vicepresident het
congres. Het zijn de parlementen in Amerika
die de wetgevende macht bezitten, je zou
het enigszins met de Tweede en Eerste
Kamer in Nederland kunnen vergelijken.
Op dit moment bezitten de Democraten
negen zetels meer in het Huis van
Afgevaardigden, en zijn de honderd
senatoren 50/50 verdeeld, maar hebben de
Democraten de doorslaggevende stem
dankzij de democratische vicepresident en
voorzitter van de Senaat: Kamala Harris.
Hoewel de Democraten afgelopen zomer
nog de wind in de rug hadden, hebben ze
het nu moeilijk. Hot topics zoals hoge inflatie,
stijgende brandstofprijzen en toenemende
criminaliteit leiden tot veel onvrede, en dit
helpt vooral de Republikeinen in hun
campagnes.
14 | De VS midterm verkiezingen

Er wordt vooral gewezen op het economische steunbeleid van Biden als de
boosdoener voor de economisch verslechterde situatie. En omdat de
Amerikanen naar verwachting vooral zullen stemmen vanuit economisch
oogpunt, is er een aanzienlijke kans dat de Democraten hun meerderheid in
congres zullen zien verdwijnen. Dat kan Biden wel eens flink gaan tegenzitten
in het uitrollen van zijn beleid. Daarnaast zijn er nog altijd heel veel Trump
aanhangers die menen dat de uitslag van de presidentschapsverkiezingen
van 2020 frauduleus waren, zo’n 70% van deze trumpisten gelooft dit. Het is
dan ook zeer reëel dat deze grote groep trumpisten de uitslag van de
midterms van 2022 in twijfel zullen trekken. Dat is misschien wel het meest
zorgwekkende aan deze verkiezingen: de Amerikaanse democratie wordt
ondermijnd door hun eigen kiezers…
Meer weten over de Amerikaanse politiek? Bekijk de themaweek artikelen
over de Amerikaanse verkiezingen in 2020 op www.duplomaat.nl.

Hoe hebben de Amerikanen uiteindelijk gestemd?
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218
Republikeinen

212
Democraten

5
Onbekend

Senaat
De

49
Republikeinen

50
Democraten

1
Onbekend
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Gastartikel: European Master in
Law & Economics
In ons tweede studiejaar hoorden wij
voor het eerst over de ‘European
Master in Law & Economics’ (EMLE)
tijdens
een
door
In
Duplo
georganiseerde master informatiedag. Hier werd onze aandacht direct
getrokken door de mogelijkheid om
Economie en Rechten te combineren
in één masterprogramma. Daarbij
kwam het unieke element van deze
studie: de mogelijkheid om aan drie
verschillende
internationale
universiteiten te studeren.
Binnen EMLE heb je de mogelijkheid
om te studeren op de volgende
locaties: Haifa, Hamburg, Rotterdam,
Gent, Mumbai, Rome, Warschau, Aixen-Provence,
en
Barcelona.
Je
studeert in maximaal drie en minimaal
twee van deze steden. Daarbij heb je
keuze om een specialisatie te volgen
aan een vaste combinatie van
universiteiten of juist helemaal zelf je
programma samen te stellen.
Voor ons was het jaar begonnen in de
noord-Israëlische havenstad Haifa. We
waren met een erg leuke groep van 25
studenten uit verschillende landen.
Wel moeten we toegeven dat
Nederland, België en Duitsland goed
vertegen-woordigd waren.
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We woonden vrijwel allemaal op
campus en trokken daardoor ook
veel met elkaar op. In de drie
maanden hebben we veel plekken in
Israël kunnen bezoeken: Jeruzalem,
de Dode Zee, Tel Aviv, Eilat en de
Westelijke Jordaanoever. Terugkijkend hebben we in Israël een
onvergetelijke tijd gehad, goede
vrienden gemaakt en vooral heel
veel lol gehad. Daarnaast was het
Israëlische weer ook absoluut een
pluspunt, waardoor wij zelfs in
december nog steeds na de colleges
naar het strand konden gaan.

Onze tweede periode was in
Hamburg. Al was de stad met het
motto ‘nergens is het zo mooi grijs
als in Hamburg’ even wennen na
Israël, zijn wij positief verrast door
deze mooie stad. Helaas golden
tijdens onze tijd in Hamburg nog
veel coronamaatregelen waardoor
het onderwijs deels online was en
niet
alle
uitstapjes
konden
doorgaan.
Wel
hebben
wij
bijvoorbeeld nog het carnaval in
Keulen kunnen meemaken en de
fascinerende stad Bremen kunnen
bezoeken.

Pim heeft voor zijn derde periode
gestudeerd in Wenen (sinds dit jaar
helaas geen mogelijkheid meer
binnen EMLE). In Wenen werden
twee
leerzame
seminars
met
betrekking op mededingingsrecht
aangeboden. Daarnaast is Wenen
ook absoluut een prachtige en
bruisende stad, die echt aan
iedereen aan te raden is. Daarnaast
heeft de derde periode ook de
mogelijkheid geboden om veel
andere EMLE studenten te bezoeken
in de steden waar ze op dat moment
studeerden.

Voor de derde periode hebben wij
verschillende universiteiten gekozen. Bart heeft zijn derde
periode in Rome gestudeerd.
Rome is een prachtige stad en de
universiteit zit in een van de
mooiste wijken direct naast het
Vaticaan. Met de andere studenten
gingen we vaak samen uit eten en
bleven we vaak tot laat in de avond
in de levendige wijk Trastevere.
Nog een tip voor als je ook naar
Rome gaat: bij het uitzoeken van
woonruimte moet je niet vergeten
dat Rome een erg grote stad in en
de reistijden (mede door slecht
OV) lang zijn.

Al met al kunnen wij een EMLE jaar
enorm aanraden. Zeker aan mr.drs.studenten voor wie dit de ideale
kans is om Economie en Rechten te
combineren. Als je kiest voor EMLE
zal je gegarandeerd een mooi jaar
tegemoet gaan met veel reizen,
leerzame bijeenkomsten, nieuwe
vrienden en unieke ervaringen.
Daarnaast behaal je een LLM-titel (en
eventueel andere academische titels
afhankelijk
van
de
gekozen
universiteiten), leer je over de
economische analyse van het recht,
versterk je je CV, en – nogmaals –
beleef je een prachtig jaar!
Mocht je nog vragen hebben over
dit mooie studieprogramma, aarzel
dan vooral niet om contact met ons
op te nemen!
Pim Degen en Bart Schipper
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Heb jij de

Duplomaat
Podcast
al geluisterd?

Check hem hier!
Deze aflevering staat in het thema van transitie .
In de podcast praten Elisa, Romie, Tim en Koen
over transities die te maken hebben met het
studentenleven. Van het beginnen aan een
(dubbel)studie tot het werkende leven na de studie.
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DE WEEK VAN
Flore de Louw

Hoi lieve In Duplo’ers! Ik ben Flore en ik mag deze keer “de week van”
schrijven. Ik ben tweedejaars Economie en Rechten student en ik zit bij de
Alumnicommissie. Ik zal de week beginnen met zondag, omdat ik het
weekend erna een beetje bij moest komen van een paar drukke weken en
dan ook niet zoveel heb gedaan.

30
Oktober

Zondag
Hoewel het zondag is en ik hou van uitslapen stond de wekker
al om acht uur. Na rustig wakker te worden met een kopje
thee, ging ik toch maar beginnen met mijn drukke planning.
Om het studeren nog even uit te stellen, begon ik met het
checken van de commissiemail. Deze week is de
Slotceremonie, een groot evenement dat wij mogen
organiseren voor de afgestudeerde mr.drs. studenten. Na nog
een uurtje studeren werden mijn vader en mijn zusje wakker en
hebben we eerst samen ontbeten. Vervolgens zijn mijn vader
en ik naar zijn kaaswinkel gegaan om de relatiegeschenken te
maken voor de sprekers van de Slotceremonie. Hierna gingen
we snel door naar Roermond om te shoppen! De dag sloten
we af door lekker te eten bij de Griek. Om negen uur had ik
nog een online commissiemeeting en deze kon ik mooi in de
auto naar huis volgen.
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31
Oktober

1

November

Maandag
In de ochtend was mijn vader zo lief om mij met de auto naar
Rotterdam te brengen. Dit betekende echter wel dat we om
acht uur al in de auto moesten zitten. Na een drukke
ochtendspits waren we om half elf op mijn kamer. In de
middag had ik een werkgroep die wel dertien hele minuten
duurde. Na nog even te studeren met een vriendin, ging ik
naar de kamer om nog wat dingen te regelen voor de
Slotceremonie (en daar uiteraard te lang nog te blijven zonder
echt iets nuttigs te doen). Om vijf uur had ik met Niels een
meeting met de director of operations van RSM, Myra van
Esch, voor de Slotceremonie. De avond was gevuld met nog
een poging om te studeren, om dit vervolgens op te geven en
naar de Formele Reis bekendmakingsborrel in de Smitse te
gaan. Uiteindelijk lag ik pas om half drie in bed dus het was
weer een gezellige avond.
Dinsdag
Deze dag begon om elf uur met een college. Tijdens het
college probeerde ik toch nog een poging te doen voor mijn
filosofie tentamen, om deze in de middag alsnog op te geven
(actievenborrel was toch wat aantrekkelijker dan een tentamen
waar ik amper voor geleerd had). Vervolgens heb ik nog wat
dingen voor de Slotceremonie gedaan, om daarna gezellig
met een aantal andere In Duplo’ers bij het Paviljoen te gaan
eten. Toen was het eindelijk tijd voor de actievenborrel! Deze
eindigde uiteraard in de Hut. Na een wandeling van ruim 6,5
km van de uni naar de skihut, en later naar ‘t tramhuis (we
hadden nog honger) was ik uiteindelijk pas om kwart voor vier
thuis.

2

Woensdag
Vanavond was het eindelijk zover, de Slotceremonie. De hele
dag was dan ook vol met alle laatste voorbereidingen, wat
November voornamelijk knutselen inhield. Ballonen opblazen en trossen
maken, naamkaartjes knippen, kaartjes schrijven etc. De
Slotceremonie verliep heel goed en sloten we feestelijk af met
een borrel in de Smitse.

20 | De week van: Flore de Louw

3

November

4

November

Donderdag
In de ochtend heb ik het wat rustiger aan gedaan. In de
middag had ik eerst een werkgroep en daarna had ik
afgesproken met een vriendin om even koffie te drinken en bij
te kletsen op de uni. Hierna had ik nog een studiegroep voor
GIR, waarna we met een aantal gezellig bij Sam zijn gaan eten.
We hebben eerst nog even gewerkt met zijn allen en hebben
daarna lekker ontspannen spelletjes gespeeld.
Vrijdag
Overdag heb ik de hele dag geleerd voor GIR. Aan het eind
van de middag hadden we met de commissie afgesproken in
de Smitse, waar nog wat meer In Duplo’ers waren. Na een
lange discussie over wie waar uit wilde gaan en meeging,
hebben we het feest uiteindelijk voort gezet bij Joep. Om half
2 eindigde deze gezellige avond en daarmee ook mijn “de
week van”. Hopelijk zie ik jullie snel bij de volgende In Duplo
borrel :)

De week van: Flore de Louw | 21

22 | Conflicten in de wereld

Conflicten in de wereld | 23

Haïti
Politieke crises, bendeoorlogen
en natuurrampen in Haïti. Het land
heeft al jaren te maken met
eerdergenoemde feiten. Zo werd
in de nacht van 6 op 7 juli 2021
president Jovenel Moïse in zijn
eigen huis vermoord door huurmoordenaars. Daarna werd het
presidentschap
door
verschillende politici opgeëist.
Uiteindelijk werd Ariel Henry
beëdigd
als
premier
en
waarnemend president, maar ook
hij heeft moeite om zijn gezag
onder controle te houden.
Daarnaast heeft het land ook te
maken met bendeoorlogen. Dit
betreft extreem geweld tussen
criminele bendes. Op 14 augustus
2021 werd Haïti getroffen door
een aardbeving met een kracht
van 7,2 op de schaal van Richter.
Hierbij zo’n 2.300 doden en
daarnaast raakten zo’n 12.500
mensen gewond. Vooralsnog is
dit de laatste grote natuurramp
die Haïti heeft getroffen, maar in
het verleden heeft het land ook te
maken
gehad
met
andere
aardbevingen, overstromingen en
orkanen.

Israël & Palestina
Het Israëlisch- Palestijns conflict
betreft het conflict omtrent de
soevereiniteit van de staat Palestina. De aanleiding hiervoor was
het einde van Britse mandaat en
de terugtrekking van Britse
troepen op 15 mei 1948 zonder
dat er een overeenkomst was bij
beide partijen over de verdeling
van het gebied. Als reactie hierop
werd door David Ben-Gurion
eenzijdig
de
staat
Israël
uitgeroepen, waarna de omringende Arabische landen het
voormalig Britse mandaat-gebied
binnenvielen. Het conflict heeft
vele fasen gekend van bezetting
en erkenning van zowel Israël als
Palestina. De laatste verandering
van de situatie dateert begon op
6 mei 2021 toen er een conflict
ontstond
tussen
Palestijnse
demonstranten en de Israëlische
politie over een beslissing van het
Hooggerechtshof van Israël over
de uitzetting van Palestijnen. Dit
leidde tot raket- en luchtaanvallen
over en weer. Uiteindelijk werd er
op 21 mei 2021 een voorlopige
wapen-stilstand gesloten.
Sinds: 15/05/1948
Sterfgevallen op 08/11/2022:
minimaal 100.000 mensen
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Rusland &
Oekraïne

Myanmar

De Russisch-Oekraïense Oorlog is
een gewapend conflict tussen
Rusland samen met pro-Russische separatisten tegenover
Oekraïne. De oorzaak van het
conflict is het afzetten van de die
pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovytsj in
februari 2014. Dit leidde tot proRussische protesten in delen van
Oekraïne,
waarna
Russische
soldaten de controle overnamen
op delen van Oekraïens grondgebied en Rusland overging tot
de annexatie van de Krim.
Rusland steunde daarnaast de
separatisten in de oostelijke
Donbass-regio. Met het oog op
een militaire nederlaag ondertekende Oekraïne de akkoorden
van Minsk, voor een groot deel op
basis van Russische voor-waarden.
Sindsdien hebben de separatisten
de
gebieden
Donetsk
en
Loehansk in handen.
Op 24 februari 2022 kondigde de
Russische
president
Vladimir
Poetin een ‘speciale militaire
operatie’
aan,
waarna
het
Russische leger Oekraïne binnenviel vanuit Rusland, de Krim en
Wit-Rusland.

Protesten in Myanmar. Op 1
februari 2021 werden de parlementsverkiezingen gevolgd door
een staatsgreep van het leger,
onder leiding van generaal Min
Aung Hlaing. Bij deze coup
werden politiek leidster Aung San
Suu Kyi en president Win Myint
afgezet. Na de staatsgreep werd
door de nieuwe regering een
stratocratie
ingesteld.
Een
stratocratie betreft een staatsvorm
geleid
door
militairen.
De
machtsovername van het leger
heeft in Myanmar geleid tot
grootschalige
protesten.
De
demonstranten eisten onder meer
het vertrek van generaal Min
Aung Hlaing en vrijlating van de
politieke
gevangenen.
Het
militaire regime heeft vanaf het
begin hard opgetreden tegen de
demon-straties.

Sinds: 20/02/2014
Sterfgevallen op 08/11/2022:
minimaal 38.000 mensen

Sinds: 01/02/2021
Sterfgevallen op 08/11/2022:
minimaal 1.000 mensen
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BeDuplo.
BeReal. de app voor een kijkje in het échte leven van een In
Duplo'er. Ja, want menig In Duplo'er maakt er gebruik van. Daarom
hier een klein overzichtje van de leukste, grappigste, schokkendste
en ook saaiste BeReals van In Duplo'ers van de afgelopen periode.
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Poetin in de petoet?
OVER DE JURIDISCHE HAALBAARHEID OM
POETIN STRAFRECHTELIJK TE VERVOLGEN
Terwijl de oorlog in Oekraïne nog in volle gang is, zijn veel juristen in
gedachten al bezig om een manier te bedenken waarop Poetin, als
aanstichter van deze oorlog, kan worden berecht. Een eventuele vervolging
van Poetin heeft de nodige voeten in de aarde, maar onmogelijk is het niet!
In dit artikel zullen enkele mogelijkheden worden besproken waarop Poetin
in het gevang zou kunnen belanden en wat de mogelijke kans van slagen is.

Het Verdrag van Rome
De
kans
op
een
succesvolle
vervolging is het grootst via het
Internationaal Strafhof in Den Haag.
Het Internationaal Strafhof, vaak
afgekort met ICC, is officieel opgericht
in 1998 via het Verdrag van Rome. Dit
is gebeurd op initiatief van de VN, met
als doel om bij te dragen aan de
wereldwijde vrede. Typerend voor het
ICC is dat het een permanent
gerechtshof is, waardoor het gemakkelijker en efficiënter is geworden om
misdadigers
bij
internationale
conflicten te vervolgen.
In het Verdrag van Rome zijn vier
misdrijven opgenomen waar het ICC
op toeziet: 1) genocide, 2) misdrijven
tegen de menselijkheid, 3) oorlogsmisdrijven en 4) het misdrijf van
agressie. Hier kan in de (nabije)
toekomst nog eventueel een vijfde
misdrijf aan worden toegevoegd,
namelijk het verbod op ecocide.
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Zoals je ziet, is het Verdrag alleen
gericht op de meest ernstige
internationale misdrijven. In vrijwel
alle gevallen gaat het om een
oorlogssituatie.
In het Statuut van het ICC is
opgenomen dat niet zomaar
iedereen kan worden berecht: het
ICC veroordeelt alleen ‘de meest
verantwoordelijke’ personen voor
een internationaal misdrijf. Als het
ICC zou gaan kijken naar de oorlog
in Oekraïne, zal het daarom niet
(kunnen) gaan om de vervolging
van individuele soldaten, maar om
hogergeplaatste officieren, kolonels, generaals en staats-hoofden.
Ook Poetin komt dus voor
berechting in aanmerking. Echter,
een eventuele rechtszaak tegen
Poetin zal gepaard gaan met de
nodige juridische hobbels en
succes
is
in
geen
geval
gegarandeerd.

Oorlogsmisdrijven
Vanuit Oekraïne verschijnen constant
berichten over de gruwelijkheden die
Russische militairen daar aanrichten:
aanvallen op burgers, openbare
executies, massale plunderingen,
martelingen,
aanvallen
op
ziekenhuizen, verkrachtingen; de lijst
is eigenlijk te lang om op te noemen.
Het zal je niet verbazen dat ook in
oorlogssituaties dit soort acties ten
strengste zijn verboden. In het
Verdrag van Rome is daarom een lijst
met oorlogsmisdrijven opgenomen
(artikel 8). Deze lijst aan oorlogsmisdrijven bouwt voort op de
Geneefse Verdragen inzake het
humanitaire oorlogsrecht, uit 1949.
Daarnaast is de strafbaarheid van
oorlogsmisdrijven
internationaal
erkend als geldend gewoonterecht.
Zonder uitputtend onderzoek is het
natuurlijk te vroeg om conclusies te
trekken. Daarom is de openbaar
aanklager van het ICC, Karim Kahn,
een onderzoek gestart naar de situatie
in Oekraïne. Het ICC is hiertoe
bevoegd, omdat Oekraïne in 2014 de
jurisdictie van het ICC expliciet heeft
erkend. In het onderzoek worden niet
alleen de acties van Russische
militairen onderzocht, maar ook die
van Oekraïense.

Er moet bewezen worden dat zij
kennis hadden van de problemen,
zonder er iets aan te hebben
gedaan. Aangezien Poetin, als
president
van
Rusland,
eindverantwoordelijke is, zou hij in
principe ook vervolgd kunnen
worden.
De
bewijsrechtelijke
schakel naar de politieke top is
echter stukken lastiger te leggen.
Enkel het bewijs van de oorlogsmisdrijven is onvoldoende.
Daarnaast
heeft
Rusland
de
jurisdictie van de ICC niet erkend.
Poetin zal de rechtsmacht van het
ICC blijven betwisten en waar
mogelijk het onderzoek tegenwerken. Voor het Hof is het daarom
erg lastig om Poetin (en andere
verantwoordelijke
Russen)
te
berechten. Een procedure bij
verstek is immers niet mogelijk bij
het ICC. Mocht het tot een internationaal arrestatiebevel komen,
dan zal Poetin dit naast zich
neerleggen.

Zoals aangegeven, zal het ICC zich
niet bezighouden met de vervolging
van individuele soldaten, maar alleen
hogergeplaatste officieren, kolonels
en generaals. Om deze personen met
succes te vervolgen, is het nodig om
aan te tonen dat zij uiteindelijk
verantwoordelijk waren voor de
oorlogsmisdaden.
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Misdrijf van agressie
Een andere mogelijkheid is om Poetin
aan te klagen op grond van agressie
(artikel 8bis van het Verdrag van
Rome).
Dit
artikel
geeft,
in
tegenstelling tot oorlogsmisdrijven, de
mogelijkheid om direct de personen
aan te klagen die het besluit genomen
hebben om onrechtmatig oorlog te
voeren. In het geval van de Russische
aanval op Oekraïne is zonder twijfel
sprake van onrecht-matige agressie,
zo blijkt uit talloze juridische analyses
en uit een peiling bij de Algemene
Vergadering van de VN.
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Toch is vervolging op grond van
agressie evenmin geen gelopen
koers. Voor dit artikel geldt
namelijk een speciale regeling,
waardoor het ICC alleen jurisdictie
heeft als de betreffende staten
hiermee hebben ingestemd. En dat
is voor Rusland niet het geval. De
VN-Veiligheidsraad zou eventueel
een uitzondering op deze regel
kunnen maken, maar gezien het
vetorecht van Rusland is dat zeer
onwaarschijnlijk: Poetin zou dan
moeten instemmen met zijn eigen
vervolging…

Oprichting tribunaal
Vanwege het gebrek aan jurisdictie
van het ICC, is een initiatief gestart
om een apart tribunaal op te richten
voor de berechting van Poetin en de
andere verantwoordelijke personen
voor de Russische agressie. Een
dergelijk tribunaal zou kunnen
worden
bewerkstelligd
met
goedkeuring van de Algemene
Vergadering van de VN.

We kunnen concluderen dat het
vraagstuk omtrent de vervolging
van Poetin zeer gecompliceerd is.
Juridisch
gezien
zijn
er
verschillende mogelijkheden om
Poetin te berechten voor zijn
leidende rol in de oorlog met
Oekraïne.

"De gedachte
achter dit initiatief
is prijzenswaardig,
maar de
effectiviteit valt
helaas te
betwijfelen"
De gedachte achter dit initiatief is
prijzenswaardig,
maar
de
effectiviteit
valt
helaas
te
betwijfelen. De oprichters van het
tribunaal kunnen de immuniteit van
een staatshoofd als Poetin immers
niet zomaar opzij zetten. Dat zou
ingaan
tegen
het
geldende
internationale
recht
en
de
staatssoevereiniteit van Rusland.
Bovendien kost het oprichten van
een apart tribunaal veel geld en tijd,
waardoor je je kan afvragen wat de
toegevoegde
waarde
is
ten
opzichte van het ICC.

Zolang Poetin echter de steun van
de Russische bevolking houdt, is de
kans erg klein dat hij daadwerkelijk
via internationaal recht zal worden
vervolgd. Desalniettemin zijn er
genoeg redenen om (juridisch!) op
oorlogspad te gaan en de hoop niet
op te geven. Want ook als een
initiatief uiteindelijk onsuccesvol is,
kan het wel een belangrijke
boodschap geven aan de burgers in
Rusland en Oekraïne.
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De werksfeer in de Tweede Kamer:
alleen maar kommer en kwel?
IN DUPLO'ER ROBIN CROES HEEFT EEN GASTARTIKEL
GESCHREVEN OVER ZIJN WERKERVARING BIJ DE TWEEDE KAMER
Als er een plek is waar vaak conflicten plaatsvinden, dan is het wel in de
politiek. Vooral in de Tweede Kamer is het de laatste tijd vaak raak. Afgelopen
week ontvingen alle kamerbewoners — iedereen die in de Tweede Kamer werkt
— nog een e-mail namens de inmiddels voormalig griffier: “Ik heb besloten
vandaag mijn taken neer te leggen.” De zoveelste ontwikkeling rondom het
conflict tussen de huidige voorzitter en de voormalige voorzitter, dat ontstaan
is uit een vermeend conflict tussen de voormalige voorzitter en het ambtelijk
personeel. Is de Tweede Kamer dan zo’n toxische werkomgeving?

Afgelopen zomer startte ik met mijn
stage bij de VVD-fractie in de
Tweede Kamer. Specifiek bij het
Tweede
Kamerlid
Jan
Klink,
woordvoerder Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking. Ik
houd mij vooral bezig met het
analyseren
van
binnengekomen
stukken
(begrotingen,
nota’s,
verslagen etc.) en het assisteer bij het
opstellen van schriftelijke vragen,
moties en spreekteksten. Ook ben ik
aanwezig
bij
gesprekken
met
belanghebbenden en bij werkbezoeken, waar ik ook altijd actief
betrokken wordt. Het is een leerzame
werkomgeving waarin je zowel
inhoudelijk als processueel veel leert
in korte tijd.

Robin Croes
DERDEJAARS
RECHT EN
BEDRIJFSKUNDE
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De werksfeer is totaal anders dan ik
voorheen
had
verwacht.
Ik
verwachtte namelijk een formele,
statische
en
ietwat
vijandige
werkomgeving; vrijwel het tegenovergestelde van een innovatieve
startup sfeer. Al snel kwam ik
erachter dat mijn verwachtingen, of
vooroordelen wat dat betreft, totaal
verkeerd waren. De Kamer is een
vlotte en dynamische omgeving, niet
overdreven formeel en statisch. Om
maar een voorbeeld te geven: wie
op de afdeling van de partij (waar
alle Kamerleden namens de VVD een
kantoor
houden)
een
ander
aanspreekt met ‘u’, meneer of
mevrouw zou een gekke blik krijgen.
Zo spreek ik het kamerlid waarbij ik
mijn stage loop aan met ‘Jan’, de
fractievoorzitter met ‘Sophie’ en zelfs
de premier is ‘gewoon’ Mark. Een
klein voorbeeld natuurlijk, maar wel
tekenend voor de informele sfeer die
op de achtergrond heerst.

Nu kun je natuurlijk stellen dat het
hierbij gaat om Kamerleden en
personeel uit dezelfde politieke
partij. Natuurlijk spreek je andere
Kamerleden niet aan met hun
voornaam en is tutoyeren niet iets dat
je automatisch aanneem. Toch doet
dit niet af aan de positieve omgeving.
Om vanaf het treinstation naar het
kantoor te komen, moet ik via de
bekende roltrap omhoog, door de
beveiligde deuren en dan met de lift
naar boven. Via deze liften kun je bij
bijna alle Kamerfracties komen. Je
deelt de lift dan ook met allerlei
partijen, je komt hier als het ware
samen. Ik vind de interacties hier
vaak interessant: een kamerlid van de
VVD dat de jurk van een PVV-lid
complimenteert, een JA-21 lid dat
tegen een PvdA-lid klaagt over het
weer en een FvD-lid dat een
Groenlinks-lid succes wenst bij ‘het
lange debat vanavond’. Ineens lijkt
de politiek ver weg en zijn het
collega’s, het lijken net mensen.

Ondanks de collegiale en positieve
sfeer vallen veel Kamerleden uit.
Het een na het andere kamerlid zit
thuis met een burn-out. De
meningen over de oorzaak hiervan
zijn verdeeld: veel werk, weinig
ondersteunende medewerkers of,
om het kamerlid Gündoğan te
citeren, ‘de hoeveelheid shit’
Kamerleden over zich heen krijgen.
Wellicht een combinatie van dit
allemaal. Ik hoop dat alle negatieve
berichtgeving niet leidt tot een
tekort aan talent dat zich op termijn
maatschappelijk wil inzetten in de
politiek. Hoewel ik vind dat er zeker
het een en ander moet veranderen
op dit gebied, wil ik benadrukken
dat het echt niet alleen maar
kommer en kwel is.
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Conflicten op de werkvloer,
iets positiefs?
Waar men vaak een negatieve associatie heeft met het woord “conflict”, hoeft dit
écht niet altijd zo te zijn. Over het algemeen heeft men het niet graag over
conflicten en proberen ze deze vooral ook te vermijden, terwijl conflicten juist
overal voorkomen. Zowel privé als op de werkvloer. Waar conflicten enerzijds
schade kunnen veroorzaken tussen bepaalde relaties, kunnen deze ook positieve
effecten hebben. Hierbij is het vooral belangrijk dat er effectief met het conflict
wordt omgegaan. Voor organisaties is het essentieel dat er een goede sfeer
hangt binnen het bedrijf en dat conflicten dus goed worden opgelost. Maar wat
voor soort positieve effecten hebben conflicten op de werkvloer eigenlijk?

ACHTERGROND
Om antwoord op die vraag te
kunnen geven, dient er eerst te
worden gekeken naar de definitie en
oorsprong van conflicten. Bij een
conflict is er sprake van twee
tegengestelde
wensen
of
opvattingen tussen mensen, maar er
speelt meer dan enkel de kwestie of
de inhoud. Vanwege de botsende
meningen en emoties die meespelen
luistert men niet meer naar elkaar,
waardoor het conflict ook niet kan
worden opgelost. Het is dan
natuurlijk ook niet gek dat er
conflicten
op
de
werkvloer
plaatsvinden. Men zit de hele dag op
elkaars lip en iedereen heeft andere
opvattingen
over
bepaalde
werkwijzen. Vaak ontstaan conflicten
ook uit een spanning of irritatie die al
een langere tijd in de lucht hangt
tussen mensen. Uit onderzoek blijkt
dat maar liefst 30% van de
medewerkers wel eens een conflict
op de werkvloer heeft gehad.
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De meeste conflicten daarvan, 22%,
zijn tussen werknemers zelf, gevolgd
door conflicten met leidinggevenden
(14%).
NEGATIEVE GEVOLGEN
Hoewel we het in dit artikel willen
hebben over de positieve gevolgen
van conflicten op de werkvloer,
zullen we even kort ingaan op de
negatieve gevolgen van conflicten.
Allereerst
hebben
conflicten
gevolgen voor de werknemers als
individu, zoals bijvoorbeeld stress,
afleiding en spanningen thuis. Maar
voor het bedrijf zijn er ook nadelige
gevolgen. Denk aan een slechte
werksfeer en in het ergste geval
langdurig verzuim. Dit brengt weer
hoge kosten voor de werkgever met
zich mee. Uit onderzoek volgt dat
een
arbeidsconflict
gemiddeld
27.000 euro kost.

POSITIEVE EFFECTEN
Laten we nu overgaan op de
positieve effecten van conflicten op
de werkvloer. Allereerst brengt een
conflict duidelijkheid binnen de
organisatie,
aangezien
onderliggende problemen boven water
komen. Daarnaast leren personen
zichzelf en elkaar beter kennen door
conflicten. In de toekomst kan dit
juist weer conflicten voorkomen
omdat men beter weet hoe ze met
elkaar om moeten gaan en dit
bevordert de samenwerking. Voor de
individuen dragen conflicten bij aan
hun persoonlijke groei en voor
relaties draagt het juist bij aan hun
onderlinge band. Het is ook gezond
gedrag dat mensen hun frustraties
naar elkaar uiten. Door middel van
het oplossen van conflicten kan er
dus juist een open feedback cultuur
ontstaan, wat de uiteindelijke
prestaties, samenwerking en sfeer
binnen het bedrijf ten goede komt.
Ten slotte dragen conflicten bij aan
creativiteit en innovativiteit binnen
een
organisatie.
Zo
zorgen
meningsverschillen ervoor dat er
ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën.
Om tot een oplossing te komen
wordt creativiteit namelijk vaak
gestimuleerd. Zoals hierboven is te
lezen, is een conflict binnen de
organisatie helemaal niet zo erg.
Maar het conflict dient dan wel te
worden opgelost, maar hoe doe je
dat nou eigenlijk?

OPLOSSING
Veel mensen vinden het spannend
om hun collega’s of werkgever te
confronteren
over
bepaalde
frustraties. Dit leidt uiteindelijk tot
conflictvermijding, maar dit is juist
iets wat voorkomen moet worden.
Om uiteindelijk de positieve effecten
van een conflict te ervaren dient het
conflict effectief te worden opgelost.
De kern tot het oplossen van een
conflict ligt in eerste instantie bij de
manier van communicatie. Assertieve
comm-unicatie vanuit beide partijen
is hierbij erg belangrijk. Kom voor je
eigen standpunten op maar luister
ook goed naar anderen en blijf
respectvol. Zorg ervoor dat je het
grote doel voor ogen houdt (de
oplossing) en niet afdwaalt in de
kleine details van het conflict. Om in
de toekomst conflicten zoveel
mogelijk te voorkomen moet men de
positieve werksfeer zoveel mogelijk
blijven stimuleren. Daarnaast kan het
helpen om collega’s bij het overleg
te betrekken, zodat de naleving van
de oplossing gecontroleerd kan
worden. Door deze punten in acht te
nemen worden beide partijen zo
goed mogelijk weer samengebracht.
En enkel op deze manier kunnen ook
de positieve effecten ervaren
worden. Dus mocht je ooit een
conflict op de werkvloer hebben: ga
het gesprek aan, richt je op de
toekomst en de oplossing, en
uiteindelijk kan het conflict dan
toegevoegde waarde aan het project
leveren.
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Duplomaat
Ik zou een carrière als
mediator overwegen

Politici mogen niet ouder zijn
dan 75 jaar
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Dilemma's
Als mijn wekker gaat in de
ochtend dan:

Agressieve games maken
jongeren gewelddadiger

Sta ik gelijk op
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DE DUPLOMAAT
PRESENTEERT:

DUPLOMAAT TALKS
COCKTAIL CONVERSATIONS
Bediscussier Duplomaat Dilemma's met
mede In Duplo'ers, en dat onder het
genot van een Heerlijke cocktail!

Aanmelden kan nu via de website!
29 NOvember, 2022, 20:00
Woongebouw de Snor
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Nawoord
Lieve lezer,
Ruim een maand is voorbijgegaan sinds we Duplomaat editie 1 van
collegejaar 22-23 hebben uitgebracht. En nu heb je editie 2 alweer
in je handen! (of verschijnt in pdf-vorm op je device, goed bezig
voor het milieu!). Hoe je de Duplomaat ook leest, wij als commissie
zijn heel blij met jou. We hopen dan ook dat je wat hebt geleerd
van deze Duplomaat in het thema: conflict. Wist jij bijvoorbeeld dat
Taiwan officieel geen land is? Dat er meerdere manieren bestaan
om Poetin te vervolgen voor de oorlog in Oekraïne? En dat 83% van
de In Duplo’ers Zuid-Afrika wel zou willen bezoeken?
Deze Duplomaat is aanzienlijk uitgebreider dan de vorige, maar
liefst 44 pagina’s dik (vergeleken met 28 in de vorige). Dat is niet op
z’n minst te danken aan de uitbreiding van de Mediacommissie met
twee kersverse eerstejaars. Koen en Jesper, bedankt voor jullie
toewijding aan de Mediacommissie! Dankzij jullie kunnen we met
elkaar nog meer mooie artikelen schrijven voor de Duplomaat. We
hopen dan ook dat deze Duplomaat jou als lezer heeft kunnen
verrijken met kennis, je aan het denken heeft gezet, en zo nu en dan
ook een lach op je gezicht heeft kunnen toveren.
Stilzitten doen we deze keer wederom niet. Binnenkort staat het
eerste Duplomaat evenement van dit jaar op de planning:
Duplomaat talks - cocktail conversations. Dit evenement staat in het
teken van de Duplomaat Dilemma’s uit de de huidige en vorige
editie van de Duplomaat, welke je zal bediscussiëren met mede In
Duplo’ers onder het genot van een lekkere cocktail. Zien we jou
dan ook?
Liefs,
De Mediacommissie 22-23
Elisa, Jesper, Koen, Milou, Tim en Romie
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PEACE IS NOT ABSENCE OF CONFLICT, IT IS THE
ABILITY TO HANDLE CONFLICT BY PEACEFUL MEANS
-RONALD REAGAN

