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RECONCILIATION IN SEPARATIST CONFLICT Dutch Summary

Nederlandse Samenvatting (Dutch Summary)
Separatisme is een sociaal fenomeen dat in veel landen over de hele wereld voorkomt

(Beary, 2011; Hewitt & Cheetham, 2000). Het resulteert vaak in een gewelddadig (Marshall & Gurr,
2003; Walter, 2009) en onhandelbaar (Walter, 2009) collectief conflict. Separatistische conflicten
halen vaak krantenkoppen, zoals blijkt uit de sociale crises in het hedendaagse Oost- Oekraïne
(Boyd-Barrett, 2017) en Catalonië, Spanje (Preston, 2017). Gezien de onhandelbaarheid en het
geweld wat kenmerkend is voor separatistische conflicten en de wijdverspreide media-aandacht die
zij ontvangen, is het bevorderen van verzoening in separatistische conflicten hard nodig. Toch blijven
de processen en voorwaarden die verzoening bevorderen, ondanks het belang ervan, nog steeds
onderbelicht in het geheel van sociaal-psychologisch onderzoek. Het belangrijkste doel van het
huidige proefschrift is om deze leemte aan te pakken en de sociaalpsychologische factoren en
interventieprogramma's te onderzoeken die de verzoening effectief kunnen bevorderen.

Het huidige proefschrift is gebaseerd op bestaande sociaal-psychologische literatuur en stelt
een interactief model voor van verzoening in separatistische conflicten. De centrale aanname van dit
model is dat separatistische conflicten vooral de meerderheid en de separatistische groep betreffen.
Met dit model beoogt dit proefschrift de perspectieven te onderzoeken van de meerderheid en die
van de separatistische groep in het reageren op separatistische conflicten. Het bereiken van dit doel
is om verschillende redenen cruciaal. Ten eerste, door rekening te houden met zowel de
perspectieven van de meerderheid als die van de separatisten, kan dit proefschrift een nieuwe,
integratieve benadering bieden voor het begrijpen van separatistische conflicten. Ten tweede kan de
integrale benadering het huidige proefschrift ten goede komen door een beter begrip te geven van
de factoren die zowel de meerderheid- als separatistische groepen faciliteren of hinderen bij de de-
escalatie en in hun steun voor verzoening. Tenslotte, door de mogelijke faciliterende factoren te
identificeren, evenals de valkuilen bij het bevorderen van verzoening, kan dit proefschrift
beleidsmakers praktische inzichten geven in effectieve sociaal-psychologische interventies met dit
doel voor ogen.

In hoofdstuk 2 concentreerde ik me op de perspectieven van de meerderheid en
conceptualiseerde deze specifieke groep als de dader van gewelddadige acties tegen de
separatistische groep. Het op behoeften gebaseerde model van verzoening (NBMR; Shnabel, Nadler,
Canetti-Nisim, & Ullrich, 2008; Shnabel, Nadler, Ullrich, Dovidio, & Carmi, 2009) stelt dat de
plegersgroep meestal moraliteitsdreiging ervaart die voortkomt uit haar overtredingen tegen de
slachtoffergroep. Een uitvloeisel van de moraliteitsdreiging is een toegenomen motivatie van de
plegers om tegemoet te komen aan de compenserende behoeften aan sociale acceptatie en het
herstel van het morele beeld in haar relaties met de slachtoffergroep. Deze compenserende
behoeften worden dan gekoppeld aan de grotere steun van de dadergroep voor verzoening met de
slachtoffergroep. Bij het verifiëren van deze basisprincipes van NBMR, in hoofdstuk 2, liet ik zien dat
de meerderheid hoge niveaus van moraliteitsdreiging meldde. Zoals verwacht was
moraliteitsdreiging een positieve voorspeller van de behoefte aan sociale acceptatie en het herstel
van moreel beeld, en hoe sterker deze compenserende behoefte was, hoe meer de meerderheid
verzoenende attitudes en emoties uitdrukte tegenover de separatistische groepen. Bijkomende
bevindingen toonden aan dat moraliteitsdreiging positief werd voorspeld door de nationale
identificatie van de meerderheid, in lijn met het groepsidentiteitslensmodel (Verkuyten, 2009),
evenals waargenomen dominantie, ter ondersteuning van de geïntegreerde dreigingstheorie van
vooroordelen (ITT; Stephan, Ybarra, & Rios, 2016).

Ten slotte bevestigden voorspellingen gebaseerd op de theorie van gepland gedrag (TPB;
Ajzen, 1991) en de uitgebreide versie (Moons & De Pelsmacker, 2015), verzoenende attitudes en
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emoties uniek verzoenend gedrag. De bevindingen in hoofdstuk 2 onderstreepten de heilzame rol
van moraliteitsdreiging in het overtuigen van de meerderheid om het conflict met de separatistische
groep te verzoenen.

Hoofdstuk 3 ging over de manier waarop de separatistische groep haar separatistische
geschil met de meerderheid opvat. In het bijzonder heb ik onderzocht hoe de verzoenende
standpunten van de separatistische groep met de meerderheid worden gehinderd door twee
verschillende motieven: identiteitsmotieven en machtsmotieven. Identiteitsmotieven bouwen voort
op het model van groepsschisma (Sani, 2008; Sani & Todman, 2002). Dit model beschrijft dat de
secessionistische eis wordt aangestoken door subversie van identiteit, wat aangeeft in hoeverre de
separatistische groep de continuïteit van haar normen en waarden op het spel zet, ondermijnd door
die van de meerderheid. Identiteitsubversie, volgens het model van groepsschisma, belemmert
verzoening vanwege zijn rol in het vergroten van de perceptie van de separatistische groepsleden
dat de meerderheid hun groep onrechtvaardig heeft behandeld. Krachtmotieven hangen samen met
de NBMR (Shnabel et al., 2008, 2009) en stellen dat weerstand tegen verzoening geworteld is in
machtsdreiging, wat de perceptie van de separatistische groep aangeeft dat het gevoel van controle,
invloed en autonomie door de meerderheid wordt ondermijnd. Verwacht wordt dat machtsdreiging
de verzoening ontmoedigt vanwege haar rol in het doen ontstaan van de behoefte van de
separatistische groep aan subgroepsverkrachting in haar oppositiebetrekkingen met de
meerderheid. Ondersteunend voor deze argumenten liet hoofdstuk 2 zien dat de waargenomen
subversie en machtsdreiging van de separatistische groep hoog waren en dat elke bedreiging, zoals
de hypothese, gerelateerd was aan de verminderde verzoeningsattitudes van de separatistische
groep via een andere route. Identiteitsubversie vormt een belemmering voor verzoenende attitudes
vanwege de positieve associatie met de waargenomen onrechtvaardigheid van de separatistische
groep. Machtsdreiging bleek eveneens verzoenende attitudes te verminderen, gezien de rol bij het
aanwakkeren van een toegenomen behoefte aan subgroepsverkrachting tussen leden van de
separatistische groep. Hoofdstuk 3 onthulde ook, zoals verwacht, dat de etnische identificatie en
gepercipieerde ondergeschiktheid van de separatistische groep positieve voorspellers waren van
identiteits-subversie en machtsdreiging. Bovendien, in overeenstemming met de empirische
resultaten van hoofdstuk 2, ontdekte ik dat verzoenende intenties de relatie tussen verzoenende
attitudes en gedrag bemiddelden. Al met al suggereren deze bevindingen dat het belangrijk is om te
voldoen aan de behoeften van de separatistische groep om zijn eigen identiteit te verwoorden en
zijn gevoel van macht te behouden, wat aantoonbare deëscalatie van conflicten en verzoening
tussen leden van deze groep bevordert.

Hoofdstuk 4 is opgezet om de effectiviteit te testen van een herinnering aan ingrijpende
vergrijpen (bijv. Doosje, Branscombe, Spears, & Manstead, 2006; Zebel, Zimmermann, Viki, &
Doosje, 2008) om de verzoening tussen de meerderheid te bevorderen. Mijn theoretische ratio is
gebaseerd op de NBMR, ervan uitgaande dat de plegers zich bedreigd voelen in haar morele status
vanwege het gevoel een dader te zijn van schade aan de slachtoffergroep. De relevante literatuur
(bijv. Doosje et al., 2006; Zebel et al., 2008) stelt echter vast dat een gevoel van dader, wat een
erkenning van collectieve overtredingen betekent, alleen effectief kan worden geactiveerd in
combinatie met een herinnering aan misstanden zoals gecommuniceerd door de ingroep. Rekening
houdend met deze argumenten, vergeleek ik in hoofdstuk 4 een herinnering aan fouten van
ingrijpen met een herinnering aan ingrijpingsrechten (bijv. Bilewicz & Jaworska, 2013), die beide
werden gecommuniceerd door de vertegenwoordiger van de ingroep, en hun doeltreffendheid bij
het bevorderen van promotie de verzoenende houding van de meerderheid. Zoals de hypothese
luidde, ontdekte ik dat een herinnering aan fouten van ingrijpen resulteerde in een groter besef van
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dader in meerderheidsleden vergeleken met herinneringen aan ingrijpen van ingrijpen. De dader
voorspelde op zijn beurt positief verzoenende attitudes, maar dit directe effect ging over
moraliteitsdreiging en de compenserende behoeften voor sociale acceptatie en het herstel van
moreel beeld. Ik toonde ook aan dat gepercipieerde scheidingslegitimiteit en legitimiteit van
integratie de mate waarin de dader positief gerelateerd is aan verzoenende attitudes gematigd
heeft. De relatie tussen dader was alleen positief en significant bij de leden van de meerderheid die
scheiding als zeer legitiem ervoeren en die de integratie van de separatistische groep in het
moederland als minder legitiem ervoeren. Alles bij elkaar bieden deze bevindingen een nuttig inzicht
in de voordelen van het blootstellen van de meerderheid aan de schadelijke in plaats van de
gunstige effecten van haar acties jegens de separatistische groep, in een poging om hun acceptatie
van fouten in een groep te vergroten en, op hun beurt, hun steun voor verzoening.

Hoofdstuk 5 was gericht op het uitbreiden van studies in hoofdstuk 4. Ik heb ingrijpende
vergrijpen ingekort als ofwel schendingen van morele idealen (dwz persoonlijke acties en
beslissingen om de idealen van bevordering van vrede en verzoening te bereiken) of schendingen
van morele verplichtingen (dwz persoonlijke acties en beslissingen om te voldoen aan de
verplichtingen om vrede en verzoening te bevorderen), en vergeleken hun doeltreffendheid bij het
bevorderen van de verzoenende attitudes van de meerderheid. Ik put uit het theoretische rationele
raamwerk voor moraliteit aangeboden door Does en collega's (Does, Derks, & Ellemers, 2011; Does,
Derks, Ellemers, & Scheepers, 2012). Ze ontdekten dat morele idealen de oorzaak zijn van steun voor
verzoening, meer dan morele verplichtingen, omdat de morele idealen, in tegenstelling tot het
opstellen van morele verplichtingen, als minder aversief en instrumentaler worden ervaren in het
benadrukken van het morele beeld van de ingroep. Ik constateerde dat morele idealen de
verzoenende houdingen en emoties van de meerderheid sterker versterkten dan het opstellen van
morele verplichtingen, maar dit effect werd alleen verkregen bij de meerderheid van de leden met
een hoge nationale identificatie. In tegenstelling tot de minder identificerende meerderheid, was
het opstellen van morele verplichtingen meer effectief dan morele idealen die kaderden in het
bewerkstelligen van verzoenende attitudes en emoties. Deze bevindingen duiden op de
groepsgebaseerde aard van het opstellen van moraliteit, wat impliceert dat de effectiviteit van het
opstellen van morele idealen vergeleken met het opstellen van morele verplichtingen afhankelijk is
van het niveau van nationale identificatie. Bovendien was hoofdstuk 5 gericht op het verfijnen van
het onderzoek in hoofdstuk 4, waarin ik een documentaire heb opgesteld als herinnering aan fouten
van ingrijpen en de doeltreffendheid ervan heb vergeleken met het bevorderen van de verzoening
van de meerderheid met een neutrale controle. In replicatie van de empirische bevindingen in
hoofdstuk 4, verscheen opnieuw de herinnering aan ingrijpen van de kant als veelbelovend in het
bevorderen van verzoenende attitudes en emoties in vergelijking met de controleconditie. Wat aan
deze observaties kan worden ontleend, is dat de herinnering aan fouten van ingrijpen de potentie
heeft als een sociaalpsychologische interventie voor conflictverzoening tussen de meerderheid.

Dit proefschrift schetst mogelijke vervolgstudies en theoretische wegen voor de bestaande
sociaalpsychologische literatuur over verzoening in separatistische conflicten. De focus van dit
proefschrift ligt op de sociaalpsychologische perspectieven van de meerderheid, terwijl de
separatistische groep, evenals de impact van hun verzoenende attitudes, emoties en gedragingen,
relatief onontgonnen blijft. Een meer integratieve benadering kan de complexe mechanismen die
ten grondslag liggen aan steun en verzet illustreren voor verzoening in separatistische conflicten, die
buiten het bereik van eerdere studies lagen. De praktische implicaties van dit proefschrift omvatten
ook een bijdrage aan de verbreding van onze kennis met betrekking tot sociaalpsychologische
interventies die effectief kunnen zijn in het bevorderen van verzoening tussen de meerderheid.
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