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CONFLICTEN BIJ WEDEROPBOUW 

Staten in de steigers 
Nederlandse militairen zijn in AI-Muthanna om de orde en veiligheid te handhaven. 
De bewoners van deze armste provincie v;m Irak hopen dat de Nederlanders geld 
meegenomen hebben en dat Nederlandse bedrijven er investeren. In Nederland gaat 
de zorg voornamelijk om de veiligheid van de 1100 soldaten en lijkt nauwelijks meer 
discussie te bestaan over de vraag waarom Nederland deelneemt aan de 
Amerikaanse bezettingsmacht in Irak. De verschillen tussen de intenties en verwach
tingen van het z.endende en ontvangende land roepen de vraag op wat een effectieve 
bijdrage is aan wederopbouw na een conflictsituatie. 

DOOR FRITS PRILLEVITZ EN EMILY VAN DE VIJVER 

D66 hield 19 juni jl het symposium 'Staten in de Steigers'. Onder leiding van Kees Homan 
(Instituut Clingendael) gingen vijf gastsprekers en het publiek met elkaar in debat over weder
opbouw na conflictsituaties. De toen naderende beslissing over de uitzending van militairen 
naar Irak speelde uiteraard een grote rol. Zowel voor Irak als voor andere soortgelijke toekom" 
stige missies is het van belang vast te stellen wat Nederland bij kan dragen aan wederopbouw 
na conflictsituaties en wat de uitgangspunten moeten zijn. Vijf specialisten schetsten ieder 
vanuit hun eigen expertise de valkuilen en voorwaarden. 

Multidisciplinaire aanpak 
'·'Vredesmachten kunnen zeker soelaas bieden om voor de korte termijn enige rust te bren

gen. MailT een oplOSSing voor chronische problemen in de wereld zijn ze niet: aldus het 
hoofdcommentaar van NRC Handelsblad na"ar aanleiding van mogelijk ingrijpen in Liberia. 
J. Berteling, directeur Mensenrechten en Vredesopbouw van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, deelde het steunen van een land na een conflict in theorie op in drie fases: noodhulp , 
wederopbouw en ontwikkeling. Nederland geeft er de voorkeur aan om multilateraal steun te 
bieden aan wederopbouwtrajecten via het VN-systeem. Bilaterale l'teun heeft als groot nadeel 
dat het lastiger is om je eruit terug te trekken. Aan de Balkan wordt bijvoorbeeld wel bil'aterale 
steun verleend als gevolg van een grotere politieke betrokkenheid om daar te blijven. Maar 
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vredesondersteunende operaties (PSO's) zijn 
multidisciplinaire operaties. De militaire 
component vertegenwoordigt slechts één 
van de noodzakelijke disciplines. Vo,Igens 
generaal majoor b.d. F. Van Kappen is het de 
primaire taak van militairen een paraplu van 
veiligheid te scheppen. Onder deze paraplu 
vindt het echte (civiele) wederopbouwproces 
plaats, dat bestaat uit het weer op gang 
brengen van essentiële nutsvoorzieningen, 
het weer opstarten van de economie, repare
ren of installeren van bestuurlijke systemen, 
et cetera. Deze activiteiten worden niet uit-
gevoerd door militairen, maar door civiele 
instanties eq bedrijven. Wanneer de militai
ren falen in 'hun opdracht om een veilige 
omgeving te scheppen, kan dit civiele pro
ces niet plaatsvinden. Omgekeerd, als het 
civiele proces niet op gang komt, heb je als 
militair, niets bereikt. 
In de ervaring van Van Kappen neemt vaak 
niemand de leiding over het 'echte', civiele 
vredesproces. Een bonte 
stoet van NGO's, IGO's, 

van CARE Nederland, had een tweeledige 
boodschap over succesvolle wederopbouw. 
Ten eerste moeten bedrijvigheid en werkge
legenheid gefaciliteerd worden, ten tweede 
moet de paraatheid van NGO's gefinancierd 
worden. 
De oorspr~ng van conflicten is niet zelden 
economisch. In wederopbouw is herstel van 
de economie essentieel. Deelname van het 
bedrijfsleven in dit proces is onmisbaar, 
aldus ook D: Scherjon, secretaris van het 
platform bedrijfsleven van NCO/NCW. 
Nederland profileert zich internationaal 
graag als braafste jongetje van de klas. Waar 
ander landen pilaterale hulp bieden, steunt 
Nederland alleen multilateraal. Hiermee 
loopt Nederland a'chter op andere landen die 
door bilaterale hulp meer hun eigen belal1g 
weten te behartigen en hun eigen bedrijven 
naar voren schuiven voor compensatieor- ' 
ders. In de militaire component van weder
opbouw wordt erg veel geld geïnvesteerd. 

De vraag is of dit geld 
altijd even goed besteed 

Als het civiele 
is. Experts uit het bedrijfs
leven willen graag naar 
wederoppouwlanden. 

Special Representatives en 
diverse commerciële 
bedrijven zijn allemaal op 
eigen houtje bezig met wat 
zij belangrijk vinden. Het 
resultaat is dan ook meest
al uiterst rommelig, traag 
en weinig efficiënt, zonder 
prioriteitstelling en weinig 
effectief. 

proces niet op gang Hiervoor wordt niet auto-
matisch de rekening ge pre-

•• • senteerd. Het bedrijfsleven 
komt, heb je milItaIr heeft zelf ook belang bij 

niets bereikt 
stabiliteit en contacten. 
Scherjon pleitte voor meer 
samenwerking tussen 

Als het civiele vredespro
ces niet goed op gang komt 
en de leefomstandigheden van de bevolking 
in het ,gebied niet merkbaar verbeteren, rich~ 

ten de frustratie van de bevolking zich op 
de militairen. Dit is momenteel in hoge mate 
het geval in Irak. Een valkuil die volgens Van 
Kappen moet worden ve'rmeden, is dat mili
tairen zelf structureel wederopbouwacti
viteiten ter hand nemen. Militairen beschik
ken niet over de juiste middelen en,die rol 
'moet hun ook niet opgedrongen worden. 
Inzet van operationele militaire middelen 
voor noodhulpactiviteiten behoort inciden
teel wel tot de mogelijkheden. Er is een 
geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak 
nodig, maar dat blijkt in de praktijk nog 
slecht te lukken. 

Braafste jongetje 
CARE, een federatie van onafhankelijke 

NGO's, streeft naar wederopbouw met een 
'trampoline-effect'. Het herstel van de bedrij
vigheid is essentieel. Paul Meijs, directeur 

Defensie en bedrijfsleven. 
Waarom investeert 

Nederland niet in het creëren van een 
moderne economie in door conflicten getrof
fen landen? Van Kappen wees erop dat een 
moderne economie draait op een moderne 
structuur. Hier zijn dergelijke landen niet 
altijd aan toe. Van Kappen pleitte ervoor aan 
te sluiten bij wat er is. Het opleggen van een 
mal werkt maar zeer ten dele. 
De meest succesvolle projecten zijn vaak 
kleinschalig: Waarom is het steunen van 
kleinschalige projecten niet opgenomen in 
het landelijk beleid? Berteling toonde begrip 
voor deze opvatting. Kleinschalige prcjécten 
genereren ook nog meer bevolkingspartici
patie. Het stimuleren van het midden- en 
kleinbedrijf in het land zelf kan een belang
rijke impuls geven aan het ontwikkelen van 
de eqlOomie. Bert Bakker, defensiewoord
voerder voor D66 in de Tweede Kamer! 
beaamde dat Nederland zich vaak te veel als 
het braafste jongetje van de klas laat ken
nen. Nederland zou best wat meer mogen 
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inzetten op compensatieorders. Ani;lere lan
den, zoals Italië, doen dat veel meer. 

Ethische normen 
Naast militaire en economische afwegin

gen spelen ethische vraagstukken een rol bij 
wederopbouwprojecten. In Bosnië is al lange 
tijd een Nederlandse militaire missie (SFOR 
12) aanwezig. Toch is er bijna geen sprake 
van wederopbouw. De werkeloosheid blijft 
zeer hoog en dat geeft weer aanleiding tot 
onrust. Naast dit gegeven bestaat de ethi
sche vraag of een snelle invoer van demo
cratie in samenhang met de multi-etnische 
norm wel haalbaar is. De instabiele politieke 
situatie is hier niet klaar ·voor. Op bestuur
lijk niveau kan geconstateerd worden dat de 
oorlog nog steeds wordt uitgevochten door 
middel van het opzetten van bestuurlijke 
barrières voor de etnische 'opponenten'. 
Volgens Bakker is de multi-etnische norm 
een West-Europese norm, die nu en dan een 
te hoge drempel opwerpt. 
De vraag hoe de multi-ethi-
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muet nog veel verbeteren. Het sturen van 
vredesmissies en hulp bij wederopbouw 
brengen risico's yoor militairen met zich 
mee. Bij iedere uitzending wordt hier flink 
over gediscussieerd. Aan dergelijke discus
sies ligt een veel fundamenteler kwestie ten 
grondslag. Van Kappen stelde de vraag of 
Nederland de politieke ambitie heeft een· bij
drage te leveren aan de inspanningen van de 
internationale gemeenschap om vrede en 
veiligheid te bevorderen en de internationa
le rechtsorde te handhaven. De zesde 
exportnatie en elfde economische macht zou 
daar volgens hem 'ja' op moeten antwoor
den. Voor een effectieve invulling van deze 
ambitie is meer nodig dan het. sturen van 
militairen. Hierbij is een werkelijke geza
menlijke inspanning noodzakelijk van meer
dere ministeries (Defensie, OS en EZ). De 
Nederlandse ambitie moet vertaald worden 
in een echt samenhangend beleid. Allereerst 
moet de integratie tussen de departementen 

b~vorderd worden op het 
onderwerp 'post-conflict 

sche norm losgelaten zou 
moeten worden, kon hij 
niet beantwoorden. We 
moeten kijken naar wat 
werkt. Hoe bouw je aan een 
democratie als er nog spra
ke is van zoveel oud zeer 
en er in het land behoefte 

Vaak "eemt 
wederopbouw'. De samen
werking tussen de,ministe
ries, NGO's en het bedrijfs
leven moet aangescherpt 
worden. Vooral kleinscha
lige projecten kunnen rela
tief groot rendement 
halen. Wederopbouw is 

niemand de leiding 

over het 'echte', . 

is aan duidelijkheid en lei- civiele vredesproces 
derschap? 

een kwestie van maatwerk. 
Als er een ding is waar 

Van Kappen onderschreef 
het standpunt van Bakker 
dat de multi-etnische. norm niet heilig ver
klaard moet worden. Het is een westerse 
norm die niet zonder meer kan worden 
opgelegd. Meijs bood tegenwicht tegen de 
scepsis over multi-etniciteit. Meijs stelde dat 
je de norm niet moet loslaten, maar door de 
conservatieve krachten heen moet breken. 
CARE steunt alleen progressieve gemeen
schappen (daar waar multi-etniciteit wordt 
getoler~erd)·. Het betreft hier een lan·geter
mijnkwestie waarbij je niet te snel moet 
opgeven. Berteling stelde dat je bij het losla
ten van een ethische norm als deze een poli
tiek incorrecte discussie losmaakt. Hij was 
van mening dat de norm geldt in relatie tot 
wat er plaatselijk mogelijk is. 

Maatwerk 
Nederland biedt hulp aan verschillende 

landen na conflictsituaties. In de toekomst 
zal dit blijven gebeuren. Maar om dit op een 
effectieve en duurzame manier te doen, 

deze vijf specialisten het 
over eens waren, is dat de 

verschillende ministeries, NGO's, IGO's en 
bedrijfsleven veel beter samen moeten gaan 
werken. Internationale hulp is niet een 
kwestie van het sturen van militairen. 

Frits Prillevitz is redacteur en Emily van de 
Vijver eindredacteur van Idee. 

Staten in de Steigers was de derde D66-bij
eenkomst over de internationale rechtsorde. 
De verslagen van deze bijeenkomsten staan 
op www.d66.nl. 


