
PERSPECTIEF 

·Oorlog voor vrede in Mghanistan 
Het meest zichtbare resultaat van de 'war on terrorism' is de verdwijning van de 
Talibaan. Maar hoe staat het met de oorlog voor vrede en democratie in Afghanistan? 
De VS hebben het te druk met het zoeken naar de olievelden in Turkmenistan en de 
oorlog tegen het terrorisme. De VS hebben geen tijd om iets constructiefs voor 
Afghanistan te doen. Ze hebben al andere afleidingen in de Filippijnen, Colombia en 
Irak. De Nederlandse regering kan samen met de Europese bondgenoten meer doen 
voor de vrede en veiligheid in Afghanistan, aldus Nangyalay Arsala, voorzitter van de 
Algemene Coördinatieraad Afghanen (ACA). 

H et sturen van de International Secu- zijn het erover eens dat de Loya Jirgah een 
rity Assistance Force (ISAF) naar d o o r N a n g Y a I a Y A r s a I a eerste stap is voor het herstel van de demo-
Mghanistan was een teken dat de cratie. De terugkeer van ex-koning Zahershah 

wereld het land deze keer niet in de kou zou laten staan. Helaas als voorzitter van deze constituerende vergadering is een eerste 
is de ISAF niet eens in staat geweest om de veiligheid in Kabul te stap in de goede richting. Hij moet echter niet in een huisje in 
garanderen, laat staan in de provincies. De milities van de krijgs- Kabul onder een soort huisarrest geplaatst worden. Het Westen 
heren, zoals de pro-Iraanse Ismail Khan in Herat en de pro- mag niet toelaten dat Zahershah en andere democraten door de 
Russische Fahim (tevens minister van defensie) in het noorden, machthebbers in Kabul buitenspel gezet worden. Onder de regie 
trekken zich niets aan van het gezag van de interim-regering in van Zahershah kwam in de jaren zestig en zeventig een gouden 
Kabul. Zij maken zich schuldig aan etnische zuiveringen en periode van democratie, emancipatie en ontwikkeling. Het sturen 
misdaden tegen de mensheid. Maar de 
ISAF houdt zich bezig met de veiligheid 
in Kabul en heeft het vooral druk met 
het arresteren van de criminele ele
menten van de Noordelijke Alliantie. 

Loya]irgah 

Bij haar installatie op 20 december 
2001 had niemand hoge verwachtingen 
van de interim-regering Karzai. Toch 
was beloofd dat er serieus gewerkt zou 
worden aan de verbetering van de vei
ligheid, de mensenrechten en aan de 
opbouw van een democratische M
ghaanse staat. De wederopbouw was 
duidelijk een doel dat op de lange ter
mijn bereikt zou moeten worden. De be
loofde miljarden van de Tokio-conferen
tie worden bijvoorbeeld pas eind 2002 
ter beschikking gesteld. De politieke wil 
van de regering Bush ontbreekt om 
meer aandacht te besteden aan de toe
komst van Mghanistan na de Talibaan. 
Als eerste moet de vorming van een sterke democratie in M
ghanistan gestimuleerd worden. Een Mghaanse minister uit het 
democratische blok rond de ex-koning Zahershah zei in een inter
view (De Volkskrant, 10.4.2002) dat de Loya Jirgah (de constitu
erende assemblee) van cruciaal belang is voor de democratie in 
Mghanistan. Alle progressieve Mghanen en 'Mghanistan-kenners' 

Drs. Nangyalay Arsala is onder andere voorzitter van de Algemene 
Coördinatieraad Afghanen en lid van de D66-werkgroep Mensenrechten. 
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van de VN-waarnemers om de afspraken van de conferentie van 
Bonn (oktober 2001) ten aanzien van de Loya Jirgah te controle
ren is daarom één van de initiatieven die de Nederlandse regering 
kan steunen. 

Onveiligheid 

Wat veiligheid betreft moet er harder gewerkt worden aan het 
oprichten van een nationaalleger en de inzameling van de zware 
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wapens van de krijgsheren. Dr. Hedayat Amin Arsala, vice-presi
dent en minister van Financiën, heeft de veiligheid als de belang
rijkste voorwaarde genoemd voor de wederopbouw en de demo
cratie in Mghanistan. De onveiligheid heeft eveneens een directe 
invloed op de terugkeer van Mghaanse vluchtelingen uit 
Nederland en andere Europese landen. De moordaanslag op dr. 
Abdul Rahman, minister van Verkeer en Toerisme, heeft niet 
alleen zijn familieleden in Nederland en Zweden geschokt, maar 
de reisplannen van een aantal 
enthousiaste immigranten onzeker 

bereidingen van de Loya Jirgah. De wederopbouw van Mghani
stan kan nooit een goede start krijgen zonder bijvoorbeeld eerst de 
krijgsheren te ontwapenen. Ten tweede moeten de Nederlandse 
regering en de EU in overleg met president Bush meer doen voor 
de veiligheid en stabiliteit in Mghanistan, om een herhaling van 
'11 september' te voorkomen. In de derde plaats moeten de Ne
derlandse en EU-waarnemers die naar Mghanistan gestuurd wor
den in het kader van de afspraken van Bonn actief deelnemen aan 

de monitoring van de 'verkiezingen' 
van de 1500 leden van de Loya 

gemaakt. Dr. Abdul Rahman werd 
vermoord door de agenten van de 
'drie musketiers' van de Noordelijke 
Alliantie: de ministers van Bin
nenlandse Zaken, Buitenlandse 
Zaken en Defensie. Hij had de moed 
om de corruptie en de misdaden van 
de Noordelijke Alliantie be-

''D ·ulli oe gewoon wat J e 
Jirgah. Ten vierde moet er een kop
peling komen tussen financiële 
steun voor de wederopbouw en nale
ving van de mensenrechten door alle 
machthebbers in Kabul. Tenslotte 

hadden beloofd om 

in Mghanistan te doen" moet de Nederlandse regering zich 
meer bezighouden met de besteding 
van Nederlands ontwikkelingsgeld. 
Het is veel te gemakzuchtig om de spreekbaar te maken. Dit is geen in-

cident op zichzelf. Toch is dit een zeer zichtbare agressieve daad 
door de leden van de interim-regering die onderzocht dient te wor
den. De klok tikt voor het Westen en voor de interim-regering in 
Mghanistan. De ontevredenheid neemt toe. 

Maatregelen 

Om de democratisering en veiligheid in Mghanistan te verbeteren 
kan Nederland in samenwerking met Europa een vijftal dingen 
doen. Ten eerste moet de ISAF een actievere rol spelen in de voor-
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Nederlandse financiële steun in het UN 'Trust Fund' te stoppen en 
te hopen dat alles goed zal komen. 
Een Mghaanse vredesactivist antwoordde op de vraag wat 
Nederland en het Westen kunnen doen om te voorkomen dat de 
situatie in Mghanistan nog erger wordt: "Doe gewoon wat jullie 
eerst hadden beloofd om in Mghanistan te doen: het aanpakken 
van terrorisme, het brengen van een democratische regering en de 
wederopbouw van het land. Ga nietMghanistan onderwerpen aan 
een nieuwe ellende: de alleenheerschappij van de krijgsheren. 
Begeef je niet in andere strategische spelletjes in Mghanistan." + 
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