Tussen conflict en coöperatie
De toenemende complexiteit van onze
samenleving lijkt gepaard te gaan met
een grote verscheidenheid aan conflicten
en coöperatie op alle niveaus. Conflicten
verschillen in tal van dimensies, zoals
bijvoorbeeld intensiteit, duur en historie,
vorm, betrokken partijen, inhoud en middelen. Coöperatie verschilt in vergelijkbare
dimensies. Van burgers, beleidsmakers,
maatschappelijk werkers, zorgverleners en
leraren tot aan politici en diplomaten: velen hebben urgente vragen over de aanpak
van geschillen, hoe oorzaken te identificeren, schadelijke gevolgen te beperken en
constructieve oplossingen te bevorderen.
Deze route is gebaseerd op drie
uitgangspunten:
Conflict en coöperatie zijn allebei nodig

Conflicten worden veelal als negatief aspect gezien

van interactie tussen individuen, groepen of naties en
coöperatie als het vreedzame, te prefereren alterna-

tief. In dit beeld vergeet men echter dat conflicten ook
een dynamiek op gang kunnen brengen die oplossin-

gen biedt voor tegenstellingen in belangen of waarden
en die juist leidt tot een nieuw, beter evenwicht.

Coöperatie kan deze creatieve dynamiek daarentegen
vertragen en de schijn van harmonie ophouden. Het
onderkennen van deze ogenschijnlijke paradox is

een eerste uitgangspunt in deze route. Niet voor niets
kennen vrijwel alle samenlevingen een rechtsmechanisme waarbij conflictueuze verhoudingen worden

gereguleerd en nieuwe coöperatie wordt bevorderd
langs de weg van een rechtsstrijd.

Dynamieken meten en monitoren

Een tweede belangrijk uitgangspunt voor deze route

is dat dynamieken van conflict en coöperatie gemeten

en gemonitord moeten worden. Monitoren is nodig om
te registreren waar en wanneer vreedzaam samenle-

ven in een conflict uitmondt. Evenzo is het van belang

te inventariseren en verklaren onder welke omstandigheden er een uitweg is uit conflicten.
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Welke interventie brengt partijen weer bij elkaar en

samenwerking verbeteren en kruisbestuiving bevorde-

kunnen hernemen?

inzichten leiden.

herstelt het leed, zodat betrokkenen het leven weer

Alleen door de oorzaken te kennen en de effecten van

Majeure veranderingen

effectief handelen. Als conflicten eenmaal zijn uitge-

en frequentie van conflicten sneller dan gevestigde

interventies te meten, kunnen we evidence-based en
broken is het van het grootste belang om grondig de

oorzaken weg te nemen, slachtoffers te compenseren
en relaties te herstellen. Anders is het wachten tot het
conflict opnieuw oplaait.

Daarnaast is er meer kennis nodig over de factoren

die bijdragen aan het in stand houden en verstevigen
van coöperatie, solidariteit en samenwerking van

samenlevingen, instituties en individuen. Hierbij gaat

het niet alleen om economische en politiek-juridische
factoren. Ook psychologische factoren kunnen een

In het huidige turbulente tijdsgewricht veranderen aard
wijzen van conflictoplossing kunnen bijhouden. Drie
majeure veranderingen springen eruit:

De eerste is die van de expansie van de digitale

ruimte, waarin steeds meer menselijk handelen zich
beweegt en waarin dus ook steeds vaker conflicten

veroorzaakt worden. Cyberconflicten verlopen anders
dan conflicten in de niet-digitale ruimte. Cyberconflicten zijn grenzeloos, hebben deels een andere

etiologie en dynamiek en zijn anders en vooral lastiger
traceerbaar en meetbaar.

rol spelen bij de afbrokkeling en opbouw van coöpe-

Ten tweede is de aard van de oorlogsvoering de

toeneemt of mensen zich oneerlijk behandeld of

traditionele land tegen land, vinden oorlogen steeds

ratieve arrangementen. Als bijvoorbeeld ongelijkheid
uitgesloten voelen dan is het nodig om met de belan-

gen van verschillende groepen rekening te houden en
de juiste balans te vinden tussen eigenbelang en het
belang van anderen.

Multidisciplinair onderzoek

Conflicten en coöperatie vinden we op en tussen mi-

cro-, meso- en macroniveau: tussen burgers, sociale

verbanden staten en in alle denkbare kruisverbanden.
Conflicten ontstaan uit onvrede, economische ach-

terstand, pathologie, onvoldoende toezicht, verwaarlozing, genetische aanleg, enzovoorts. Vaker wel

afgelopen decennia sterk veranderd. In plaats van het
vaker plaats tussen bevolkingsgroepen onderling,

soms zelfs binnen een land. Burgers zijn in veel gevallen bewust doelwit van strijdende partijen. De hierdoor
ontketende vluchtelingenstromen leiden wereldwijd

tot conflicten aan de ene kant en solidariteit aan de
andere kant op alle niveaus van de samenleving.

Terrorisme en gewelddadig extremisme en de preventiemaatregelen daartegen hebben de afgelopen jaren
wereldwijd diep ingegrepen in de levens van burgers

en tot grote psychologische, sociale en economische
schade geleid.

dan niet zijn zij het gevolg van een samenkomst en

De derde verandering is de steeds belangrijkere rol

oorzaken. Dat maakt dat multidisciplinair onderzoek

men ontleend aan het slachtofferschap. Deels vanwege

dynamische wisselwerking van verschillende soorten
geboden is. Door multidisciplinaire samenwerking op
het niveau van conceptualiseren, monitoren, diagno-

se, behandeling en nazorg kunnen we komen tot een

veelomvattend model van conflict en coöperatie. Beter
gebruik van ICT-gegevens, nieuwe machine-learn-

ing algoritmes en methoden om uit de veelheid van

factoren en gegevens patronen te destilleren, zullen
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ren, en in synergie tot nieuwe discipline-overstijgende

van het slachtoffer bij conflicten en de legitimiteit die

de hoge werkdruk bij autoriteiten is men op zoek naar

alternatieve oplossingen van conflicten. Hierdoor is de
afdoening van kleinere conflicten tussen burgers of

tussen burger en staat wezenlijk gemankeerd geraakt.
De waarborgen van de rechtsstaat staan daarmee

onder druk. Deze ontwikkelingen vergen additioneel,
multidisciplinair, grensoverschrijdend onderzoek.

Bezinning over de klassieke paradigma’s is gewenst,

en historische studie en reflectie om parallellen te ont-

dekken broodnodig. Gebaseerd op deze uitgangspunten laten zich ten minste drie gamechangers formuleren. Daaraan parallel is aandacht nodig voor nieuwe
onderzoeksmethodieken en de ontwikkeling van
nieuwe disciplineoverstijgende concepten.

Oorzaken van conflicten: op zoek naar
tipping en dipping points

Allereerst is onderzoek nodig naar de oorzaken van

normovertredingen door burgers, instanties of staten,
en naar conflicten tussen deze partijen. Onoverbrugbare waarden- en belangentegenstellingen kunnen

ongelijkheid scheppen, wat een ontwrichtende wer-

king heeft op individueel niveau, in gezinnen, bevol-

kingsgroepen, inter- en intra-statelijk of op het niveau
van de wereldorde.

101

De vraag is waar precies voor categorieën van

Hoe hangen deze ontwikkelingen samen? Wat zijn

Wanneer loopt een echtscheiding uit op een vecht-

aangrijpingspunten voor interventie bieden deze

normovertredingen of conflicten het omslagpunt ligt:
scheiding? In welke constellatie escaleert ‘langs de

lijntjes lopen’ tot een bankencrisis? Wanneer ontaardt
een politieke ruzie in oorlog?

Van even groot belang is onderzoek naar de andere

kant van de medaille: Hoe kan coöperatie worden hersteld? Hoe realiseer je deradicalisering? Wat maakt
dat mensen na een leven vol criminaliteit het rechte

pad hervinden en gezagsgetrouwe burgers worden?

Doorbreken legitimiteitscrisis:
succesvolle conflicthantering

Onderzoek naar mogelijkheden om de legitimiteitscri-

sis bij slachtoffers te doorbreken is urgent. Daarbij kan
worden gedacht aan positieve interventie via erken-

ning, behandeling en compensatie, of aan negatieve

ontwrichtende cycli? Onderzoek naar cycli waarin conflicten verwoestend uit de hand zijn gelopen is hierbij

noodzakelijk en evenzo naar situaties waarin onrecht
in een jarenlange situatie van coöperatie kon blijven

voortbestaan. De wisselwerking tussen micro-, mesoen macroniveau dient daarbij centraal te staan.

Zo kun je je afvragen of de schadelijke effecten van
conflict op een macroniveau, zoals oorlog, door

coöperatie op een ander niveau, bijvoorbeeld door

solidariteit en sociale steun in vluchtelingenopvang

kunnen worden verlicht. De mondiale verwevenheid

van conflicten en grondstoffenhandel en de daarmee

gepaard gaande verwoesting van de ecologie in conflictgebieden roepen vragen van nog hogere orde en
meer interdisciplinariteit op.

interventie via ontkenning, dwang of machtsgebruik.

Beantwoording van de hier aangestipte groepen

flicthantering en coöperatie. Inzicht in de oorzaken van

nieuwe meetmethodieken, innovatief monitoringge-

Onderzoek is nodig naar nieuwe praktijken van con-

de legitimiteitscrisis kan aanzetten tot het ontwikkelen

van nieuwe praktijken van conflicthantering en coöperatie. Naast klassieke vormen van crisismanagement

zijn er ook innovatieve reacties op normovertredingen:
bijvoorbeeld het afdoen van overtredingen door de
eigen organisatie of direct betrokken instanties in

plaats van onafhankelijke organen; convenanten als
preventie; of extreem normeren en publieke naming

and shaming via sociale media. In hoeverre zijn deze
ontwikkelingen te rijmen met de fundamenten van

onze westerse rechtsstaat? In hoeverre werken ze?
Dergelijk onderzoek moet op veel punten transdis-

ciplinair zijn waarbij ook in de praktijk getoetst wordt
in hoeverre nieuwe aanpakken daadwerkelijk doel
treffen.

Complexiteit in conflict: correlaties en
wisselwerking

In falende staten komen zaken als corruptie, wanbestuur, misdaad, lage economische groei, kans-

loosheid, mensenrechtenschendingen, hongersnood
of vluchtelingenproblematiek vaak gelijktijdig voor.
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de maatschappelijke kosten ervan? Welke heilzame

onderzoeksvragen is alleen mogelijk als er een aantal
reedschap en nieuwe concepten worden ontwikkeld.
De analyse van big data, (epi)genetica, machine

learning, fysiologische en neurologische metingen

spelen hierin belangrijke rollen. De oplossing is echter

niet alleen technologisch. De multidisciplinaire aanpak
waarbij ook micro-, meso- en macroniveaus op elkaar
worden betrokken impliceert eveneens dat nieuwe

conceptualisering nodig is: conflictoplossingsstrate-

gieën uit de gezinspedagogiek kunnen bijvoorbeeld
worden gespiegeld aan die uit de polemologie.

Er is behoefte aan een overkoepelende en integrale
focus: oorlogen laten zich niet oplossen door één

van de oorzaken weg te nemen, vluchtelingenstro-

men gaan zich bij een slechts gedeeltelijke oplossing
gewoon verplaatsen, bij ouders in een vechtscheiding zijn de conflicten zo verstard dat alleen een

overkoepelende interventie verdere schade bij de

kinderen kan voorkomen. Tegen het licht van de grote
maatschappelijke kosten van conflicten en de lange
tijd waarover die rekening wordt doorbetaald zullen
investeringen in dit onderwerp zich op termijn ruim
terugverdienen.

http://bit.ly/Conflict_en_Coöperatie

