
Minder avontuurlijke 
aanpak helpt Eritrea meer 

In de media ging de aandacht vooral uit naar het CDA, 
dat voor het eerst in zijn bestaan niet instemde met een 
buitenlandse inzet van het Nederlandse leger. De christen
democraten stemden tegen, omdat ze bescherming van de 
UNMEE-missie onvoldoende gewaarborgd vonden en ze de 
mogelijkheid open wilden houden van 'massief militair 
ingrijpen' om vrede af te dwingen. De SP stemde ook tegen, 
maar met andere kritiek. 'De VN-missie in Eritrea is het 
verkeerde instrument voor een goed doel,' hield Harry van 
Bommel de Kamer voor. Hier licht hij dat standpunt toe. 

(Ondanks alle grote woorden 
t over vrede en ontwikkeling is 
llet politieke doel van de missie 
minimaal. De blauwhelmen zor
gen door hun aanwezigheid 
voor ' rust' om het demarcatie
proces te vergemakkelijken, 
niet meer en niet minder. Zodra 
de definitieve grens tussen 
Eritrea en Ethiopië is vastge
>.teld, vertrekt UNMEE uit het 
gebied. Ook als in de tussentijd 
de vijandelijkheden hervat 
worden, is het voor de 4200 sol
daten van UNMEE einde oefe
ning. Voor zo 'n beperkte bijdra
ge aan het noodzakelijke proces 
van vredebevordering en econo
mische ontwikkeling lijkt mij 
c:en gewapende VN-troepen
macht niet het geijkte middel. 
De waarnemers van de Organi
'atie voor Afrikaanse Eenheid 
(OAE) ter plaatse en vooral de 
Î'aak genoemde vredeswens van 
beide landen zouden daarvoor 
voldoende moeten zijn . Het ont
plooien van een militaire missie 
brengt bovendien een heel eigen 
dynamiek met zich mee, die 
juist averechts kan uitpakken. 

Het risico bestaat dat de VN en 
zij alleen de verantwoordelijk
heid voor rust en vrede op haar 
schouders krijgt. De missie kan 
leiden tot hospitalisering van 
het conflict en de betrokken par
tijen Eritrea en Ethiopië. Deze 
landen kunnen hun inzet dan be
perken tot het behartigen van 
het eigen belang zonder zich 
(mede)verantwoordelijk te voe
len voor het totale vredesproces . 

Een vastberaden vredeswil uit 
welbegrepen eigen belang is een 
voorwaarde voor duurzame sta
bili satie van de regio. Zonder 
die wil is elke poging van bui
tenaf bij voorbaat gedoemd te 
mislukken. De problemen die 
(nog) moeten worden opgelost 
om de weg vrij te maken voor 
een normalisatie van de verhou
dingen zijn talrijk en groot. Vele 
honderdduizenden v luchtelin
gen moeten - liefst snel - kun
nen terugkeren naar hun dorpen 
en steden. En er een moet oplos
sing komen voor het probleem 
van de gewapende oppositie
groepen in beide landen: zowel 

Eritrea als Ethiopië steunen nu 
de guerrilla's in elkaars landen. 

Is dit een pleidooi voor afzijdig
heid, voor het links laten liggen 
van Afrika? Nee, integendeel. 
De SP pleit voor meer betrok
kenheid bij Afrika, maar op een 
minder avontuurlijke wijze. De 
ambassadeur van Ethiopië in 
Nederland verklaarde tijdens 
de hoorzitting in de Tweede 
Kamer: 'de echte oorlog die we 
moeten voeren is die tegen ar
moede, ondervoeding, ziekte en 
milieudegradatie.' Dat lijkt mij 
een zinvolle invalshoek en daar 
liggen ook volop mogelijkhe
den voor de VN en ons land. Het 
VN Trust Fund ter financiering 
van het grens-demarcatieproces 
waar ons land momenteel voor 
een half miljoen dollar aan deel
neemt, moet tot de rand toe ge
vuld worden. Eritrea en Ethio
pië moeten een reëel uitzicht 
hebben op massale ondersteu
ning van hun strijd tegen honger 
en onderontwikkeling naarmate 
zij vorderingen maken met het 
vredesproces. Behalve nood-

Spanning • 22 november 2000 

hulp en het reactiveren van 
de bevroren ontwikkelingsrela
tie moet daarin ook aandacht 
zijn voor schuldsanering en toe
gang tot de Europese markt 
voor producten uit de regio. Op 
de tweede plaats moet maxima
le steun gegeven worden aan de 
vredesonderhandelingen. Daar
bij moet de betrokkenheid van 
de OAE gesteund worden. Haar 
civiele waarnemersmissie ver
dient een grotere rol in het toe
zien op naleving van de wapen
stilstand. 
Tot slot moet er onmiddellijk 
een wapenembargo komen voor 
de hele Hoorn van Afrika. Pas 
afgelopen zomer kwam er een 
embargo voor de twee strijden
de partijen. Tot die tijd hebben 
niet alleen Rusland, Israël en 
Bulgarije, maar ook Italië, 
Duitsland en Engeland wapens 
geleverd. Een effectieve contro
le op de naleving van zo' n breed 
embargo zal een maximale in
spanning vergen. 
De UNMEE-missie is een te 
geïsoleerde actie gericht die ge
richt is op een te klein deel van 
het probleem, en die werkt met 
middelen die mogelijk extra 
problemen creëren. Reden voor 
de SP om niet in te stemmen met · 
het uitzenden van Nederlandse 
militairen in deze opzet en te 
pleiten voor een minder avon
tuurlijke, en tegelijkertijd vast
beradener en meeromvattende 

aanpak. • 
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