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In toenemende mate wordt op Nederland - als onderdeel van de internationale gemeenschap - een 
beroep gedaan bij de wederopbouw van landen in een post-conflictsituatie. Deze trend heeft door de 
discussie over het al dan niet deelnemen aan een vredesmissie in Irak opnieuw aan actualiteitswaarde 
gewonnen. Op de avond van de speciaal ingelaste hoorzitting in de Tweede Kamer over de 
aanstaande uitzending van Nederlandse militairen organiseerde D66 (een coproductie van de 
werkgroepen 'Defensie en Internationale Veiligheid' en 'Mensenrechten en Internationale Zaken' van 
het Kenniscentrum van D66) het symposium 'Staten in de Steigers'. Als basisdocument voor dit 
symposium gold de notitie 'Wederopbouw na conflicten'. Onder voorzitterschap van Kees  Homan  
wisten vijf gastsprekers de discussie vanuit diverse invalshoeken met de zaal en met elkaar aan te 
zwengelen. Hoewel de nadruk lag op de structurele aspecten van wederopbouw, kwam 'Irak' als 
actuele casus nadrukkelijk aan de orde. 

Opening avondvoorzitter Kees  Homan,  Instituut Clingendael 
De deelname aan complexe wederopbouw voert Kees  Homan  terug tot begin jaren negentig met de 
VN-operatie in Cambodja (UNTAC) als beginpunt. Naast een militaire component krijgen 
vredesmissies ook een bestuurlijke component. De ervaring met postconflict wederopbouw neemt toe 
maar is relatief nog bescheiden. In de notitie 'wederopbouw na conflicten' worden lessen getrokken uit 
de opgedane ervaring. De notitie is door politieke turbulentie nooit in de Tweede Kamer behandeld. 

Toelichting door de Directeur Mensenrechten en Vredesopbouw van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken: dhr. J. Berteling 
De oorsprong van de bovengenoemde notitie ligt in het gebrek aan een structureel kader voor 
wederopbouwtrajecten. Tot dusver laten de wederopbouwtrajecten zich kenmerken als ad hoc 
gefinancierd. 
De notitie probeert globaal antwoord te geven op de vragen: 'Hoe werkt wederopbouw?' en 'Wat kun je 
daarin doen?' 

Nederland geeft er de voorkeur aan om multilateraal steun te bieden aan wederopbouw-trajecten, 
d.w.z. via het VN systeem. Bilaterale steun heeft als groot nadeel dat het lastiger is om je daaruit terug 
te trekken. Een goed voorbeeld van dergelijke steun is de Nederlandse steun aan Afghanistan. De 
steun aan Afghanistan zal slechts met een sterke centrale regering effectief kunnen zijn. Aan de 
Balkan wordt wel bilaterale steun verleend, als gevolg van een grotere politieke betrokkenheid om daar 
te blijven. 

Het steunen van een land na een conflict laat zich in theorie opdelen in drie fases: noodhulp, 
wederopbouw en ontwikkeling. Deze theoretische opdeling wordt in de praktijk maar al te vaak 
gelogenstraft. De steun in de eerste fase is het meest basaal en kenmerkt zich dan ook als a-politiek. 

Berteling licht - onder verwijzing naar de brief aan de Kamer van 19 juni - het idee achter het 
stabilisatiefonds toe. Uit het stabilisatiefonds worden geen militaire operaties gefinancierd. Het is wel 
bedoeld voor het creëren van veiligheid door bijvoorbeeld een politiemacht. 

Visie op wederopbouw van dhr. Paul Meijs: directeur CARE Nederland 
CARE is een federatie van onafhankelijke NGO's. CARE Nederland is een organisatie geworden die 
zich intensief met wederopbouw bezig houdt. Het takenpakket laat zich in vieren opsplitsen: 
humanitaire noodhulp, wederopbouw, rampenmanagement, (post) conflictmanagement. 

De strategie die CARE aanhoudt kan gekenschetst worden als wederopbouw met een 'trampoline-
effect'. Hierbij is het herstel van de bedrijvigheid essentieel. Op de Balkan kampt de jeugd met een 
werkeloosheidspercentage van 40%. Dit is een perfecte voedingsbodem voor demagogen en 
nationalisten. 

NGO's en militairen hebben ieder een eigen rol te spelen in het wederopbouwproces. Het is van 
belang dat beide partijen hier goede afspraken over maken. Opmerkelijk is dat de nota over 
'wederopbouw' nooit is besproken met de NGO's. De Nederlandse overheid moet sturen op de 
samenwerking tussen overheid, NGO's en militairen. Meijs signaleert dat Nederlanders hun beurs niet 
meer trekken om NGO's te steunen. De Nederlandse overheid zou deze steun meer moeten 
aanwakkeren. 
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Meijs heeft een tweeledige boodschap voor de overheid t.a.v. 'wederopbouw': 
Het faciliteren van bedrijvigheid en werkgelegenheid 
Het financieren van de paraatheid van NGO's. 

Uit de zaal wordt de vraag gesteld hoe CARE voorkomt om speelbal te worden in een complexe 
situatie. Hierop geeft Meijs aan weinig zaken met regeringen te doen. 

Gen.Maj. b. d. Frank van Kappen (o.a. voormalig militair adviseur van de VN Secretaris 
Generaal) geeft zijn visie op wederopbouw 
PSO's oftewel vredesondersteunende operaties zijn multidisciplinaire operaties. De militaire 
component vertegenwoordigt slechts één van de noodzakelijke disciplines. Wat militairen moeten 
doen, is een paraplu van veiligheid scheppen. Dat is hun primaire taak. Onder deze paraplu vindt het 
echte (civiele) wederopbouw proces plaats, zoals het op gang brengen van de essentiële 
nutsvoorzieningen, het wederom opstarten van de economie, het repareren of installeren van 
bestuurlijke systemen  etc.  Deze activiteiten worden niet uitgevoerd door militairen, maar door civiele 
instanties en bedrijven. Wanneer de militairen falen in hun opdracht om een veilige omgeving te 
scheppen, kan het civiele proces niet plaatsvinden. Omgekeerd, als het civiele proces niet op gang 
komt, heb je als militair niets bereikt. 

Van Kappen stelt dat naar zijn ervaring heel vaak niemand de leiding neemt over het 'echte' dus het 
civiele vredesproces. Een bonte stoet van NGO's, IGO's, Special  Representatives  en diverse 
commerciële bedrijven zijn allemaal bezig op eigen houtje met wat zij belangrijk vinden. Het resultaat 
verloopt dan ook meestal uiterst rommelig, traag en weinig efficiënt, zonder prioriteitstelling en weinig 
effectief. 

Vervolgens is het probleem voor militairen dat als het civiele vredesproces niet goed op gang komt en 
de leefomstandigheden van de bevolking in het gebied niet merkbaar verbeteren, de frustratie van de 
bevolking zich richt op de militairen. Deze zijn immers het zichtbare symbool van "de Autoriteit". Dit 
vertaalt zich voor de militairen in een fysiek risico en wordt daarmee tot een "Force  Protection  Issue" 
wat hun taak tot het veiliger maken van de omgeving negatief beïnvloedt. 
Een valkuil die moet worden vermeden is dat militairen zelf structureel wederopbouw- activiteiten ter 
hand nemen. Dat is echt niet hun taak. Ze beschikken niet over de juiste middelen en die rol moet hen 
ook niet opgedrongen worden. Inzet van operationele militaire middelen voor noodhulpactiviteiten 
behoort incidenteel wel tot de mogelijkheden. 

Van Kappen stelt dat een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak nodig is, maar dat dit in de 
praktijk nog slecht blijkt te lukken. Een militaire operatie vindt plaats in het verlengde van de politiek. 
Militairen zijn dus verantwoording verschuldigd aan de politiek. Dat is niet het geval voor het 
bedrijfsleven en NGO's. Ook de financiële aansturing verschilt, Bij de VN wordt dit probleem 
onderkend maar ook daar is de voortgang voor een deel afhankelijk van de voortgang die de lidstaten 
en de NGO gemeenschap op dit gebied maken. 

Vervolgens richt Van Kappen de schijnwerper op de Nederlandse situatie: heeft Nederland de politieke 
ambitie een bijdrage te leveren aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om vrede en 
veiligheid te bevorderen en de internationale rechtsorde te handhaven. Als zesde exportnatie en elfde 
economische macht zou het antwoord 'ja' moeten luiden. Voor een effectieve invulling van deze 
ambitie is werkelijke gezamenlijke inspanning noodzakelijk van meerdere ministeries (Defensie, OS en 
EZ). De Nederlandse ambitie moet vertaald worden in een echt samenhangend beleid. 

Van Kappen pleit voor een gezamenlijk fonds van Ontwikkelingssamenwerking (OS) en Defensie voor 
wederopbouw. De noodzaak hiervoor wordt geïllustreerd door het voornemen om een missie naar Irak 
te sturen. Hiervoor moeten nu ad hoc gelden bijeen worden gesprokkeld. Overigens ziet Van Kappen 
ook in dat de NGO gemeenschap nu ontstemd is over dit voornemen omdat in hun ogen, OS geld voor 
militaire doeleinden wordt gebruikt. Aan de andere kant piekeren de militairen op dit moment zonder 
twijfel over het zelf ter hand nemen van het 'faciliteren van humanitaire hulp en essentiële openbare 
nutsvoorzieningen en de infrastructuur die noodzakelijk is voor politiek en economisch herstel'. Zij 
zullen immers direct geconfronteerd worden met de gevolgen van bestuurlijk of militair falen. 
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Juist daarom pleit Van Kappen voor een werkelijk geïntegreerde multidisciplinaire aanpak, met 
duidelijk onderscheiden taken en verantwoordelijkheden. 

Dhr. D. Scherjon, secretaris van het platform bedrijfsleven van NCO/NCW vertolkt het 
standpunt van het bedrijfsleven 
De oorsprong van conflicten is niet zelden economisch. In wederopbouw is herstel van de economie 
essentieel. Deelname van het bedrijfsleven in dit proces is onmisbaar. 

Nederland profileert zich internationaal graag als braafste jongetje van de klas. Waar ander landen 
bilaterale hulp bieden, steunt NL alleen multilateraal. Hiermee loopt NL achter op de andere landen die 
door bilaterale hulp meer hun eigen belang weten te vertegenwoordigen en hun eigen bedrijven naar 
voren schuiven in bijvoorbeeld compensatieorders. Zo is NL in Afghanistan de derde sponsor. Het 
gevolg van de multilaterale benadering is dat 35 min nu vast zit bij de Wereldbank. 

In de militaire component wordt erg veel geld geïnvesteerd. De vraag is of dit geld altijd even goed 
besteed is. 
Nederland is goed in 'watermanagement', de bouw van havens, maar ook in traumazorg. Dit sluit aan 
op de behoeften in wederopbouwsituaties. De overheid zou hier meer in moeten investeren. Het 
bedrijfsleven zorgt - in concurrentie - voor een hoger rendement. 

Experts uit het bedrijfsleven willen graag naar wederopbouwlanden. Hiervoor wordt niet automatisch 
de rekening gepresenteerd. Het bedrijfsleven heeft zelf ook belang bij stabiliteit en contacten. Scherjon 
pleit voor meer samenwerking tussen Defensie en bedrijfsleven. 

In reactie op een vraag uit de zaal licht Scherjon toe dat de weg om Irak binnen te komen voor het 
bedrijfsleven via Koeweit loopt omdat Turkije de grens met Irak heeft afgesloten. 

Bert Bakker geeft input vanuit fractie van D66 
Het onderwerp van vanavond kan gekoppeld worden aan de situatie in Irak als 'live case'. De vraag is 
of we deze missie wel of niet moeten steunen. Hier ligt een aantal afwegingen aan ten grondslag. 

1. De relatie tussen de oorlog en de stabilisatiemacht moet worden meegewogen. D66 vond de 
timing van de interventie van de VS en het Verenigd Koninkrijk niet opportuun. De dreiging - 
aanwezigheid van massavernietigingswapens - was niet acuut. Daarbij ontbeerde de operatie een 
Veiligheidsraadresolutie. Het is wat curieus dat een bezetter het verzoek indient om bij te dragen 
aan een stabilisatiemacht. 

2. De vraag is hoe het Irakese volk de bezetting beoordeelt. Wordt Nederland gezien als 'bezetter'? 
In dit kader wijst Bakker op de verplichtingen die een bezettende mogendheid heeft in het kader 
van de verdragen van Genève en Den Haag (1907). De eerste verantwoordelijkheid ligt overigens 
bij de Britten en de Amerikanen. 

3. Daarnaast is het lastig de veiligheidsdreiging adequaat in te schatten. In Al Muthanna bestaat een 
shi'itische meerderheid, die een islamitische grondslag kent. De VS kunnen - uit angst voor het 
islamisme - deze meerderheid wel eens buiten spel willen zetten. Als dit zich voordoet kan de 
rustige regio transformeren in een turbulente regio. 

4. Verder wijst Bakker op de andere stijl van opereren. De VS hanteert veeleer een escalerende 
strategie dan de Nederlandse deëscalerende insteek. De vraag is welke zeggenschap Nederland 
heeft onder het commando van de Britse bezetter. 

Discussie 
Volgens Bakker zien NGO's zich genoodzaakt om zich via projecten sterk te profileren. Ze moeten nu 
eenmaal scoren. Dit gaat ten koste van het overzicht en van de samenwerking in het bereiken van 
resultaten die van belang zijn voor de plaatselijke situatie. 

Wat betreft Bosnië stelt Bakker dat er al lang een Nederlandse militaire missie (SFOR 12) aanwezig is. 
Toch is er amper sprake van wederopbouw. De werkeloosheid blijft er zeer hoog en dat geeft weer 
aanleiding tot onrust. Bovendien stelt Bakker de ethische vraag aan de orde of een snelle invoer van 
democratie in samenhang met de multi-etnische norm wel haalbaar is. De instabiele politieke situatie is 
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hier niet klaar voor. Op bestuurlijk niveau kan geconstateerd worden dat de oorlog nog steeds wordt 
uitgevochten door middel van het opzetten van bestuurlijke barrières voor de etnische 'opponenten'. 
De multi-etnische norm is volgens Bakker een West-Europese norm is die nu en dan een te hoge 
drempel opwerpt. De vraag hoe de multi-etnische norm los gelaten zou moeten worden, wil hij niet 
bevestigen. Zijn stelling is: "wat werkt." Hoe bouw je aan een democratie als er nog sprake is van zo 
veel oud zeer uit het verleden en er in het land behoefte is aan duidelijkheid en leiderschap. Uit de 
zaal wordt geopperd dat een tussenstap in deze traumaverwerking zou kunnen zijn of het instellen van 
verzoeningscommissies zoals indertijd in Zuid-Afrika. 

T.a.v. de vraag of OS middelen voor wederopbouwtaken van Defensie gebruikt mogen worden roept 
Bakker het hoofdlijnenakkoord van de huidige regering in herinnering. Daarin staat dat de regering de 
ODA norm van de OESO volgt. Het onderwerp moet derhalve bij de OESO worden geagendeerd. 

Hij beaamt dat Nederland zich vaak te veel als het braafste jongetje van de klas laat kennen. NL zou 
best wat meer mogen inzetten op compensatieorders. Andere landen (Italië) doen dat veel meer. 
Van Kappen onderschrijft het standpunt dat de multi-etnische norm niet heilig verklaard moet worden. 
Het is een Westerse norm die niet zonder meer kan worden opgelegd. 

Meijs biedt tegenwicht tegen de scepsis over de multi-etniciteit. Hij stelt datje de norm niet moet 
loslaten, maar door de conservatieve krachten heen moet breken. CARE steunt alleen de progressieve 
gemeenschappen (daar waar multi-etniciteit wordt getolereerd). Het betreft hier een lange 
termijnkwestie waarbij je niet te snel moet opgeven. 
Berteling stelt datje bij het loslaten van een ethische norm als deze er een politiek incorrecte discussie 
wordt losgemaakt. Hij is van mening dat de norm geldt in relatie tot wat er plaatselijk mogelijk is. 

Scherjon pleit voor het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap op eenvoudig niveau waarmee 
een bijdrage geleverd kan worden aan het bevorderen van oplossingen. Ondernemers zitten niet te 
wachten op hulp, maar eerder op een afzetmarkt. Kennistransfer en informele relaties tussen het 
Nederlandse bedrijfsleven en de ondernemers in het wederopbouwland kan veel resultaat genereren. 
Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van het MKB. Hierbij mogen overigens geen snelle resultaten - 
ten behoeve van de scoringsdrift - verwacht worden. 

Uit de zaal wordt de vraag gesteld waarom Nederland niet investeert in het creëren van een moderne 
economie in de door conflicten getroffen landen. Van Kappen wijst erop dat een moderne economie 
draait op een moderne structuur. Hier zijn dergelijke landen niet altijd aan toe. Van Kappen pleit er voor 
aan te sluiten bij wat er is. Het opleggen van een mal werkt maar zeer ten dele. 

D66 Europarlementariër  mw.  Johanna Boogerd vraagt zich af hoe je Westerse ondernemers zo ver 
krijgt om te investeren in post-conflict gebieden. Scherjon: Een voorwaarde voor export is een goede 
thuismarkt. Het Nederlandse bedrijfsleven had voor de oorlog nauwelijks relaties in Afghanistan. Het is 
de vraag of ze daar nu opeens wel iets te zoeken hebben. 
Meijs wijst in deze op een referentieverschil. Ondernemers schrikken - ondanks de potentiële winsten - 
vaak terug voor de onbekende en onzekere veiligheidssituatie. Boogerd wijst op de additionele risico's 
voor het bedrijfsleven en denkt aan de mogelijkheid tot een eventuele garantie voor dit risico van de 
Europese Unie. Bakker haakt op dit onderwerp aan door te pleiten voor een open Europese markt. 

Uit de zaal komt de opmerking dat de meest succesvolle projecten vaak kleinschalig zijn. Hieraan 
wordt de vraag gekoppeld waarom het steunen van kleinschalige projecten niet is opgenomen in het 
landelijk beleid. 
Berteling toont begrip voor deze opvatting. Kleinschalige projecten genereren ook nog meer 
bevolkingsparticipatie. Het stimuleren van het Midden en Klein Bedrijf in het land zelf zou kan een 
belangrijke impuls geven aan het ontwikkelen van de economie. 

Uit de zaal komt de vraag in hoeverre bij wederopbouw aandacht is voor het verleden. 
Van Kappen stelt dat het voor militairen van groot belang is om vooraf de historische achtergrond van 
een conflict te begrijpen. In het geval van Dutchbat is dit niet gebeurd. 
Het Joegoslavië-tribunaal en het Internationale Strafhof vormen ook onderdeel van het verwerken van 
het verleden. 
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Uit de zaal wordt aandacht gevraagd voor de resolutie 1325 aangaande de rol van vrouwen in (post) 
oorlogssituaties. 

T.a.v. Irak merkt Van Kappen op dat er sprake zal zijn van een uitzonderlijke situatie: Nederland heeft 
niet de status van bezettende mogendheid maar zal de bezettende mogendheid assisteren. De 
militairen zullen dan bestuurlijk en politiek handelen uit hoofde van de  CPA (Coalition  Professional  
Authority).  Het grote gevaar zit in sabotageacties, waarbij de frustratie van de bevolking zich tegen de 
bezetter kan richten. 
Tevens wordt het belang van een goede PR benadrukt, Het moet de bevolking volstrekt duidelijk zijn 
wat de militairen komen doen. 

Afsluiting 
Voorzitter  Homan  sluit af met een paar beknopte opmerkingen: 
- De integratie tussen de departementen moet bevorderd worden op het onderwerp: post-conflict 

wederopbouw'. Wederopbouw heeft een geïntegreerde aanpak nodig. 
- Vooral kleinschalige projecten kunnen relatief groot rendement halen. 
- Wederopbouw is een kwestie van maatwerk. 
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