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[ inleiding ]

Buitenlandse hulp is van cruciaal belang geweest in de opbouw van de Afghaanse 
staat sinds 2001. Sinds de Taliban van de macht werden verdreven, heeft de internationale 
gemeenschap 90 miljard dollar hulp toegezegd. De openbare ontwikkelingshulp 
vertegenwoordigt ongeveer drie kwart van het Bruto Nationaal Inkomen van het land. 
De regering van Afghanistan is er wel in geslaagd de opbrengst van de nationale 
belastingen te verhogen, maar blijft sterk afhankelijk van buitenlandse hulp. Zonder die 
hulp kan zij haar werkingskosten niet betalen of ontwikkelingsprojecten financieren. 
Maar de vertrouwenskloof tussen Kaboel en zijn internationale donoren, en tussen die 
twee en het Afghaanse volk, wordt steeds dieper.

Internationale inspanningen hebben een zeker effect gehad op de opbouw van de 
staat en de ontwikkeling. Het land heeft nu een verkozen en erkende regering en 
parlement. De grondwet moet grondig worden aangepast, maar waarborgt nu toch 
gelijke rechten voor alle burgers, met inbegrip van vrouwen en etnische minderheden, 
en dat is een grote stap vooruit in vergelijking met het regime van de Taliban. Het 
onderwijs is erop vooruitgegaan: er zitten nu 6,2 miljoen kinderen en jongeren op de 
schoolbanken – een ongezien cijfer in de geschiedenis van het land. Er is ook vooruitgang 
geboekt op het vlak van de vaccinatie van kinderen en 85 procent van de Afghanen 
heeft nu toegang tot de een of andere vorm van gezondheidszorg. In 2002 was dat nog 
maar 9 procent. Vrouwen bezetten 28 procent van de zetels in het parlement – dat is een 
hoger aandeel dan in het naburige Pakistan en zelfs hoger dan in de VS, het Verenigd 
Koninkrijk of Frankrijk.

Maar de buitenlandse hulp heeft niet kunnen leiden tot de installatie van een 
effectieve regering die verantwoording aflegt aan haar burgers, tot de duurzame 
organisatie van basisdiensten aan de bevolking of tot het bereiken van de bredere 
politieke doelstellingen van binnenlandse en regionale stabiliteit. Dit falen wordt 
verklaard door de onwil van de VS en zijn bondgenoten om de tekortkomingen van een 
overmatig gecentraliseerd politiek systeem aan te pakken. De massale instroom van 
buitenlandse hulp heeft geleid tot het ontstaan van een netwerk van corrupte ambtenaren, 
criminelen, regionale commandanten die hun macht misbruiken en opstandelingen. 
Daarnaast zijn de donoren hun beloften niet volledig nagekomen: op het einde van 2010 
was slechts 57 van de toegezegde 90 miljard dollar effectief gestort. Een aanzienlijk deel 
van die geldstroom is verloren gegaan door slechte programmering, evaluatie en 
controle en door corruptie en een gebrek aan inpassing in een breder strategisch kader.

Om een einde te stellen aan de aanwezigheid van internationale terroristen in 
Afghanistan en het land in staat te stellen op eigen kracht de opstandelingen de baas te 
worden, heeft de internationale gemeenschap een groot deel van haar middelen gericht 
op een doelstelling op korte termijn: counter-insurgency of opstandbestrijding. Daardoor 
ging er te weinig steun naar het parlement en het gerecht, instellingen die een 
tegengewicht kunnen vormen voor de uitvoerende macht, de noden van de bevolking 
kunnen identificeren en de rechtsstaat kunnen waarborgen. Voor de overlevingskansen 
van Afghanistan na 2014 is het van vitaal belang om de werking van die instellingen te 
verzekeren.

Meer dan de helft van de internationale hulp is naar de veiligheidssector gegaan, 
maar de verhoopte resultaten zijn niet bereikt. Het leger (Afghan National Army of ANA) 
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en de politie (Afghan National Police of ANP) zijn nog altijd niet in staat de opstand 
onder controle te krijgen, interne stabiliteit te verzekeren en de beslissingen van de 
regering te doen uitvoeren. Het leger blijft verdeeld en onmachtig om de opstandelingen 
effectief te bestrijden en de politie is niet in staat de georganiseerde misdaad te bestrijden, 
de wet te doen naleven en de burgers te beschermen. Zowel leger als politie zijn niet 
voldoende ontwikkeld, onvoldoende gevormd en kampen met een hoog verloop van 
personeel. De financiering van de politie is sinds 2007-2008 wel verhoogd, maar er is te 
weinig gedaan om een goed werkende rechtspraak uit te bouwen. Dat blijft een bron 
van ongenoegen voor de bevolking, die de Taliban gemakkelijk kunnen uitbuiten.

De gebrekkige en sterk bekritiseerde presidentiële en parlementaire verkiezingen in 
2009 en 2010 hebben president Karzai politiek geïsoleerd en nog meer afhankelijk 
gemaakt van cliëntelistische netwerken in de hoofdstad en daarbuiten. Nu de 
internationale gemeenschap haar exitstrategie baseert op de overdracht van de 
verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de veiligheid aan de Afghanen zelf, 
probeert de president vrede te kopen door deals te sluiten met de Taliban. Doordat er 
geen duurzame en algemeen aanvaarde vredesregeling is, zal deze koehandel 
waarschijnlijk de eventuele vooruitgang terugdraaien die de bevolking dankzij de 
internationaal gesponsorde projecten en programma’s heeft verworven. 

De Amerikaanse strategie van counter-insurgency is gebaseerd op een mix van 
intensievere militaire acties, het verleiden van ‘verzoeningsgezinde’ Taliban om de kant 
van de regering te kiezen, het uitbreiden van essentiële basisvoorzieningen voor de 
bevolking en het versterken van de capaciteit van de veiligheidstroepen om de vrede te 
handhaven na het vertrek van het grootste deel van de buitenlandse soldaten. De 
resultaten van die strategie moeten nog blijken en het is onwaarschijnlijk dat de 
doelstellingen in 2014 bereikt zullen zijn. De opstandelingen voeren hun acties nog op, 
zodat de Verenigde Naties en internationale ngo’s steeds meer districten beschouwen 
als ‘te onveilig om in te reizen’. Door toenemende acties van de Taliban zijn de 
humanitaire noden groter geworden, ook in de relatief veilige gebieden die in juli 2011 
zijn overgedragen aan de Afghaanse overheid.

De achteruitgang van de veiligheid is een test voor het vertrouwen van de bevolking 
in de mate waarin Kaboel in staat is om de overgang aan te kunnen en beperkt de 
mogelijkheden van de regering en van internationale organisaties om noodhulp en 
andere essentiële diensten te leveren. Maar een sterke internationale politieke en 
economische inzet zal ook na de terugtrekking van de buitenlandse troepen blijven 
bestaan en mits een belangrijke wijziging van de strategie van de internationale 
gemeenschap blijft de mogelijkheid bestaan dat Afghanistan ook na 2014 een leefbare 
staat blijft.

In deze paper bestuderen wij de internationale hulp aan Afghanistan, in het 
bijzonder de Amerikaanse steun. Welke impact heeft de Amerikaanse counter-
insurgencystrategie gehad op de visie van de Afghanen op buitenlandse hulp en de 
mogelijkheden van hulporganisaties om humanitaire doelstellingen te bereiken? In 
welke mate heeft de hulp bijgedragen tot het winnen van de harten en geesten van de 
Afghanen? Hoe kan de doorzichtigheid, controle en effectiviteit van de hulp verhoogd 
worden?
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een teRuGBlIK op de BuItenlandse hulp

Internationale bijstand tijdens de jihad tegen Rusland 
Tijdens de anti-Russische jihad van de jaren 1980 probeerden het Westen en het 

Sovjetblok hun politieke doelstellingen niet alleen te bereiken met militaire middelen, 
maar ook via noodhulp en ontwikkelingshulp. De interventie van de Sovjets van 1979 
en de daaropvolgende bijstand van Moskou en de andere landen van het Warschaupact 
waren bedoeld om het kapseizende marxistische regime in Afghanistan te redden. Dat 
regime moest afrekenen met groot ongenoegen van de bevolking en een gewapende 
oppositie die kon opereren vanuit veilige schuilplaatsen in buurland Pakistan en 
gesteund werd door een zeer diverse groep van landen waaronder de VS, China, 
Saoedi-Arabië en Iran. Om de controle over het grondgebied te heroveren, pompte de 
Sovjet-Unie grote sommen in het veiligheidsapparaat (leger, politie en veiligheidsdiensten) 
en in de vorming van regeringsgezinde milities. De staat bleef echter onmachtig om de 
desertie van militairen te voorkomen, waardoor de Sovjet-Unie verplicht was meer 
eigen soldaten op de grond in te zetten. In 1983 waren er in Afghanistan 105.000 
Sovjetmilitairen, terwijl het hele Afghaanse leger nauwelijks 50.000 manschappen telde. 
Moskou beschouwde de kosten van die militaire inzet als een deel van zijn officiële 
hulp aan het land.

De sovjethulp was ook bedoeld om acties van de moedjahedien tegen te gaan, die 
erop gericht waren de capaciteit van het regime om basisdiensten aan de bevolking te 
leveren, te ondermijnen. In de verschillende ministeries werden Sovjetadviseurs ingezet 
om de capaciteitsopbouw te verzekeren – en natuurlijk ook om controle te houden over 
de Afghaanse regering. Maar die inspanningen werden uitgehold door corruptie en de 
massale exodus van ambtenaren, van wie een groot deel zijn toevlucht zocht in het 
buitenland. En natuurlijk ook door het feit dat Kaboel buiten de stedelijke centra slechts 
weinig invloed had.

De aanvallen van de moedjahedien op de infrastructuur van de staat en de 
bombardementen van de Sovjets resulteerden in vluchtelingenstromen, voedseltekorten 
en onderbrekingen in de elektriciteits- en waterdistributie. Omdat de moedjahedien de 
controle over grensgebieden kregen, verloor de regering een groot deel van de 
inkomsten uit invoerrechten. Dankzij de hulp van de Sovjet-Unie en de invoer kon de 
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regering haar ambtenaren voedselpakketten geven en de bevolking van Kaboel 
gesubsidieerde basisproducten leveren. Maar die hulp vergrootte ook de kloof tussen 
de regering en de bevolking, omdat de regering van de People’s Democratic Party of 
Afghanistan in toenemende mate gezien werd als een marionettenregering van Moskou. 
Daarenboven waren de Russische investeringen in infrastructuur en industrie voor het 
grootste deel gericht op het bevorderen van de eigen economische belangen. De 
Russische behoefte aan aardgas, cement en meststoffen leidde tot investeringen in deze 
sectoren en de uitvoer werd vergemakkelijkt door de aanleg van spoorwegen en wegen 
doorheen Amu Darya, het Afghaanse grensgebied met de Sovjet-Russische Centraal-
Aziatische republieken.

Maar net zoals de Afghaanse regering afhankelijk was van buitenlandse hulp, 
waren ook de moedjahedien voor hun uitputtingsslag tegen die regering afhankelijk 
van buitenlandse militaire en andere hulp. De militaire regering van Zia-ul-Haq in 
Pakistan zorgde voor de opleiding, wapens en financiering van de moedjahedien en 
reserveerde haar humanitaire bijstand voor de anti-Russische opstandelingen. Om hulp 
te krijgen, moesten de drie miljoen Afghaanse vluchtelingen in Pakistan zich aansluiten 
bij een van de zeven door Pakistan gesteunde soennitische moedjahedienpartijen. De 
kampen voor Afghaanse vluchtelingen, meestal gelegen langs de Durandlijn in de 
Northwest Frontier Province en in Baloechistan in Pakistan, werden gecontroleerd door 
commandanten van de moedjahedien. Het werden zeer snel militaire basissen voor 
radicale islamitische fracties.

De strategische doelstellingen van de VS, Saoedi-Arabië en Pakistan leidden dus 
tot militaire hulp aan de moedjahedien. Op dezelfde wijze werd de niet-militaire hulp 
ook meer bepaald door de agenda van de jihad dan door humanitaire noden. De 
commandanten van de moedjahedien controleerden de aanvoerlijnen voor wapens 
doorheen de Durandlijn, maar oriënteerden ook de andere hulpstromen en 
voornamelijk voedsel naar gebieden die onder hun controle stonden. De toegang tot de 
voedselstromen versterkte dus de positie van de krijgsheren en verhoogde de 
versnippering van het land, omdat de moedjahediencommandanten op die manier 
meer invloed kregen in de gebieden waar zij het voor het zeggen hadden.

Om hulp te kunnen leveren in Afghanistan, waren de ngo’s in Peshawar of 
Islamabad afhankelijk van hun relaties met de commandanten. Sommigen probeerden 
hun politieke onafhankelijkheid te bewaren door hun humanitaire opdracht te 
beklemtonen, maar andere ngo’s steunden openlijk de anti-Russische jihad. “Maar in 
de praktijk waren we allemaal gecompromitteerd in de ogen van de meeste Afghanen 
die zagen hoe wij de controle van de moedjahedienpartijen in de kampen aanvaardden, 
hoe we allianties sloten met commandanten in Afghanistan zelf om toegang te krijgen 
en hoe wij onszelf naïef lieten koloniseren door Afghanen van de ene of de andere 
partij in dienst te nemen” (Jonathan Goodhand, Aiding peace? The role of NGOs in Armed 
Conflict, Boulder, 2006).

Heel dikwijls raakte de hulp niet tot bij de meest noodlijdenden en de ngo’s konden 
niet verzekeren dat dit wel gebeurde. De meeste hulp werd geleverd aan het oosten 
van Afghanistan, grotendeels onder controle van de moedjahedien. De commandanten 
verkochten de hulpgoederen en gewapende groepen eisten belastingen van 
hulpkonvooien die de Durandlijn wilden oversteken. Van sommige donoren werd 
gezegd dat ze op hun grensoverschrijdende transporten tot 40 procent ‘verlies’ 
aanvaardden.  
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de burgeroorlog en de taliban 
Na de terugtrekking van de Sovjetmilitairen in 1989 probeerden de Sovjet-Unie en 

de bondgenoten van de moedjahedien, in het bijzonder Pakistan en de VS, met steun 
van de VN een proces van nationale verzoening op gang te brengen. Ze streefden naar 
een onderhandeld politiek akkoord tussen de moedjahedien en de communistische 
regering in Kaboel. Dat van buitenaf gestuurde onderhandelingsproces ging na de 
ineenstorting van de regering in 1992 voort, nu tussen de elkaar bestrijdende fracties 
van de moedjahedien. Pakistan hield toezicht op een kortstondige machtsdeling die 
uiteindelijk zou uitlopen op een algemene burgeroorlog. De VN begon Operatie Salam 
om noodhulp en ontwikkelingshulp te coördineren. De operatie had tot doel de 
terugkeer van de vluchtelingen en de wederopbouw van het land te bevorderen. De 
onderliggende gedachte was dat hulp zou bijdragen tot vredesopbouw.

In het begin van de jaren 1990 begonnen donoren en internationale hulporganisaties 
een belangrijke rol te spelen en hun werkterrein uit te breiden tot het westen en het 
noorden van het land en ook tot de steden. In het kader van de ‘Afghanisering’ van de 
wederopbouw financierde de VN de oprichting van talrijke Afghaanse ngo’s. De hulp 
evolueerde van noodhulp tot de levering van basisdiensten. Voor het vastleggen van de 
noden en prioriteiten schakelden veel ngo’s de dorps- of districtsraden (shuras) in en 
niet langer de commandanten van de moedjahedien. 

Het einde van de Koude Oorlog tussen Oost en West leidde echter tot minder 
belangstelling bij de westerse donoren en de financiering volstond algauw niet meer. 
Hulporganisaties konden wel programma’s op het vlak van landbouw en 
gezondheidszorg uitvoeren en delen van het land ontmijnen, maar de middelen 
ontbraken om de grote infrastructuur opnieuw op te bouwen. Bovendien leidde de 
gewapende machtsstrijd tussen de verschillende moedjahediengroepen, in het 
bijzonder om de controle over Kaboel, tot de vernietiging van infrastructuur die nog 
met hulp van de Sovjet-Unie was opgebouwd. Door de escalatie van de burgeroorlog en 
het ontbreken van een effectief centraal gezag zag de ‘hulpgemeenschap’ zichzelf als 
een ‘surrogaatregering’, die basisvoorzieningen in stand hield en rechtstreeks 
onderhandelde met de gemeenschappen op het niveau van de dorpen. De hulp-
organisaties probeerden wel tot een zekere coördinatie te komen, maar hun activiteiten 
bleven versnipperd en werden ondermijnd door onzekerheid over de regelmaat van de 
financiële stromen, onveiligheid en de eisen van de Afghaanse krijgsheren.
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In 1996 verwierven de Taliban de controle over het grootste deel van Afghanistan. 
Hoewel de noden van de bevolking zeer groot bleven, leidden religieus fundamentalisme 
en de antiwesterse ideologie tot beperkingen op de activiteiten van de hulpgemeenschap. 
Decennia van conflicten en de burgeroorlog hadden een zware tol geëist in de landbouw 
en ernstige voedseltekorten veroorzaakt. Door de vlucht naar de steden was Kaboel 
sterk afhankelijk geworden van voedselhulp door het Wereldvoedselprogramma. Zo 
waren er zelfs bakkerijen die brood leverden aan gesubsidieerde lage prijzen.

De Taliban waren niet bekwaam om de administratieve structuur tot stand te 
brengen die nodig is om te voldoen aan de basisbehoeften van de bevolking. Maar ze 
beseften ook dat ze de steun van de bevolking moesten behouden, in het bijzonder in 
het gebied van de Pashtoen. Daarom lieten ze de buitenlandse organisaties voortwerken, 
op voorwaarde dat die geen vrouwen tewerkstelden of seculiere waarden propageerden. 
Programma’s op het vlak van landbouw en gezondheidszorg waren meestal 
aanvaardbaar, zelfs als de begunstigden vrouwen waren. Educatieve programma’s 
werden met achterdocht bekeken en beschouwd als potentiële vehikels voor westerse 
propaganda, maar toch slaagde bijvoorbeeld het Swedish Committee erin een groot 
netwerk van clandestiene scholen voor meisjes te steunen.

Door de opkomst van de Taliban raakte de hulp evenwel sterker gepolitiseerd en de 
westerse donoren waren zeer terughoudend om een repressief regime te ondersteunen. 
In 1997 stelde de VN een Strategisch Raamwerk voor Afghanistan voor, om te komen 
tot eenheid van acties en doelstellingen tussen de verschillende VN-organisaties en 
indien mogelijk ook binnen de brede hulpgemeenschap. De veronderstelling was dat 
een grotere coherentie tussen hulp en politieke strategie zou bijdragen tot 
vredesopbouw. Maar het Raamwerk werd in de praktijk een maat voor niets, onder 
andere omdat het onrealistische quota voor de participatie van vrouwen vooropstelde. 
De financiële stromen smolten verder weg. In 1996 kreeg de VN slechts de helft van het 
geld dat nodig was voor de humanitaire hulp, in 1997 nog maar 42 procent en in 1998 
ternauwernood 34 procent.

Na de aanslagen van al-Qaida op Amerikaanse ambassades in Oost-Afrika in 1998 
en VN-sancties tegen de Taliban in 1999 en 2000 vanwege hun banden met het 
terroristische netwerk, legden de donorregeringen nog strengere voorwaarden op. De 
hulporganisaties mochten geen programma’s steunen die op een of andere wijze de 
regering ten goede zouden komen. Vrijwel alle middelen gingen naar noodhulp, in het 
bijzonder voedselhulp. De hulpgemeenschap was daardoor grotendeels onbekwaam 
om de politieke strategie te beïnvloeden en werd afhankelijk van de restrictievere 
politieke agenda’s van de donoren en de verordeningen van de Taliban.

Het Strategisch Raamwerk was zelf verzwakt door de top-downbenadering, die 
geen rekening hield met het feit dat de hulporganisaties zelden onderhandelden met de 
centrale Talibanautoriteiten en dat hun actiemogelijkheden bepaald werden door hun 
relaties met individuele Taliban-gouverneurs. Het Raamwerk overschatte ook sterk de 
invloed op het regime die uitging van het verbinden van voorwaarden of zelfs het 
dreigen met stopzetting van de hulp. Het totale hulpvolume bedroeg in 1999 ongeveer 
300.000 dollar, tegenover 2,5 miljard dollar inkomsten uit de handel tussen Afghanistan 
en Pakistan. Net voor 11 september 2001 stond het internationale hulpprogramma op 
instorten en was een humanitaire en politieke crisis in aantocht. 
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KenMeRKen Van de BuItenlandse hulp

de interventie onder amerikaanse leiding 

De eerste jaren
Na het verjagen van de Taliban stonden de donoren niet te springen om Afghanistan 

ter hulp te snellen. In de eerste vijf jaar na de Amerikaanse interventie ontving het land 
per inwoner aanzienlijk minder hulp dan andere post-conflictlanden als Bosnië of Irak. 
Eind december 2001 was slechts de helft toegezegd van de door de VN gevraagde 662 
miljoen dollar voor dringende hulpverlening. Na het Akkoord van Bonn en de vorming 
van een interimregering (de Afghan Interim Authority) steeg de hulp lichtjes, al lag hij 
nog altijd ver onder de behoeften. Tijdens de Internationale Conferentie voor de 
Wederopbouw van Afghanistan in Tokyo (2002) zegde de internationale gemeenschap 
4,5 miljard dollar voor de komende vijf jaar toe. Tussen 2001 en 2003 stegen de 
toezeggingen tot 9,743 miljard dollar, maar werd slechts 3,719 miljard betaald.

De hulpplannen die in Tokyo waren voorgelegd, voldeden op verschillende punten 
niet. Ze waren opgesteld met een minimum aan onderzoek van de situatie op het 
terrein en hielden geen rekening met Afghanistans geschiedenis van decentralisatie. Er 
werd te weinig onderscheid gemaakt tussen noodhulp, renovatie en wederopbouw. 
Daardoor ging tot 2006 ongeveer een derde van de middelen naar noodhulp, ten nadele 
van de wederopbouw van de economie, de infrastructuur en de capaciteit van de staat 
om basisdiensten te leveren.

Deze benadering weerspiegelde de prioriteit van de regering van president Bush: 
het ontmantelen van al-Qaida was belangrijker dan de wederopbouw van de staat. De 
VS leverde wel het grootste deel van de middelen voor noodhulp en wederopbouw, 
maar de niet-militaire hulp was slechts een fractie van de militaire uitgaven. Meer nog: 
door de strijd tegen al-Qaida en de Taliban te voeren via lokale ‘plaatsbekleders’, ging 
de door de VS geleide coalitie sterk steunen op lokale commandanten en krijgsheren die 
tijdens de Talibanjaren gemarginaliseerd waren. Zij werden tijdens de periode van de 
interimregering gecoöpteerd in machtsposities op centraal, provinciaal en districtsniveau. 
Ondanks hun bedenkelijke voorgeschiedenis en banden met de drughandel konden zij 
de post-Talibanpolitiek domineren en een sta-in-de-weg worden voor de terugkeer van 
de stabiliteit en de rechtsstaat en voor de ontwikkeling van sterke nationale instellingen. 



10

nummer 57 – september 2011 – www.mo.be/papers 
[ Buitenlandse hulp en het conflict in Afghanistan ]

Met de door de VS gekozen en door de VN gesteunde aanpak van de ‘lichte 
voetafdruk’ bleven grote delen van Afghanistan buiten de controle van de centrale 
regering. In 2002 werden onder Amerikaanse druk Provincial Reconstruction Teams (PRT) 
opgericht. Dit bevestigde de invloed van de militairen op de hulp voor de wederopbouw. 
De programma’s werden meer gericht op rechtstreekse en enge veiligheidsdoelstellingen 
dan op brede nationale ontwikkelingsdoelen of een versterking van de instellingen. 

Volgens de overeenkomst die eind 2001 in Bonn was bereikt, zouden de Afghaanse 
autoriteiten het ‘eigenaarschap’ van de internationale hulpactie moeten waarnemen. De 
interimregering kwam al snel met mechanismen om een centrale rol te spelen in de 
toewijzing en coördinatie van de middelen. In april 2002 werd een Kader voor 
Nationale Ontwikkeling voorgesteld, met daarin vier klemtonen: (i) menselijk kapitaal 
en sociale bescherming, (ii) fysieke infrastructuur, (iii) handel, investeringen en 
publieke instellingen en (iv) rechtsstaat en veiligheid. 

Om de werkingskosten van de administratie en de prioritaire programma’s te 
financieren, werd een centraal financieringsmechanisme opgericht, het Afghanistan 
Reconstruction Trust Fund (ARTF). Om doorzichtigheid te verzekeren en het vertrouwen 
van de donoren te bevorderen, bleef het beheer bij de Wereldbank. Maar er kwamen 
weinig hulpgelden in het fonds terecht. In 2002 en 2003 zegden de donoren 273 miljoen 
dollar toe, nauwelijks 7 procent van de totale hulpstroom. In 2004 werd nog altijd meer 
dan de helft van de hulp rechtstreeks uitgegeven door de donorregeringen of 
privébedrijven.

Op de conferentie in Berlijn van april 2004 stelde de Afghaanse regering Securing 
Afghanistan’s Future voor, een investeringsprogramma om duurzame economische groei 
te bereiken als voorwaarde voor een financieel leefbare staat. Er werd 27,6 miljard dollar 
over zeven jaar gevraagd. De internationale gemeenschap verhoogde haar toezeggingen 
tot 8,2 miljard dollar over drie jaar. De Amerikaanse niet-militaire hulp verhoogde van 
250 miljoen dollar in 2003 tot 720 miljoen dollar in 2004. Maar dat bleef een fractie van 
de militaire uitgaven, respectievelijk 14,7 en 14,5 miljard dollar in 2003 en 2004.

Hoewel drie vierde van de Amerikaanse hulp nu gericht was op wederopbouw, 
werd het grootste deel van de uitvoering toevertrouwd aan Amerikaanse bedrijven. 
Maar de onveiligheid en het ontbreken van controlemechanismen veroorzaakten veel 
verspilling en ineffectiviteit. De sectorale groepen die voor coördinatie met andere 
donoren en de bevoegde Afghaanse ministeries moesten zorgen, waren van zeer 
uiteenlopende kwaliteit en er waren voortdurend klachten over een gebrek aan 
effectieve coördinatie.

De toezeggingen van de donoren hadden in Afghanistan grote verwachtingen 
geschapen; honderdduizenden gevluchte Afghanen keerden naar hun woonplaatsen 
terug waardoor de behoeften aan ondersteuning sterk toenamen. Het was niet 
verwonderlijk dat de frustratie van de Afghanen over de kloof tussen beloften en reële 
hulp en het uitblijven van resultaten duidelijk tot uitdrukking kwam bij de eerste 
presidentsverkiezingen in oktober 2004.

Militaire veiligheid voor alles 
Na 2005 legde de VS nog meer de nadruk op de opbouw van de veiligheidstroepen, 

zeker na de oprichting van het Afghanistan Security Forces Fund (ASFF). Van de 29,4 
miljard dollar die tot nu toe zijn toegewezen voor de ontwikkeling van de Afghaanse 
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veiligheidstroepen, is 27,8 miljard dollar bestemd na de oprichting van het ASFF. Dat is 
de helft van de Amerikaanse hulp voor wederopbouw. Voor het belastingjaar 2011-2012 
heeft president Obama nog eens 11,6 miljard dollar gevraagd en voor 2012-2013 
opnieuw 13 miljard dollar. Dat brengt de Amerikaanse investeringen in de Afghaanse 
veiligheidstroepen sinds 2005 op meer dan 52,4 miljard dollar.

Naast de Amerikaanse bilaterale militaire hulp waren er nog andere middelen. In 
mei 2002 was al het Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOFTA) opgericht. Het 
werd beheerd door het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), had een budget 
van 1,647 miljard dollar en werd belast met het betalen van de lonen van het 
politiepersoneel. In 2007 richtte de door de VS en de NAVO geleide International Security 
Assistance Force (ISAF) een fonds op voor opleiding en levering van materiaal aan de 
Afghaanse veiligheidstroepen. Dit fonds had een financieringscapaciteit van 2 miljard 
dollar per jaar.

Volgens het Afghaanse ministerie van Financiën is meer dan de helft van de 
buitenlandse hulp sinds 2001 naar het leger en de politie gegaan. Die geldstroom 
resulteerde echter niet in een betere werking en bijgevolg meer veiligheid voor de 
Afghanen. Integendeel, de overdreven nadruk op aantallen manschappen boven 
kwaliteit ging ten koste van de inzetbaarheid, het professionalisme, de loyaliteit 
tegenover de instellingen en het vertrouwen van de burgers in de veiligheidstroepen. 
Leger en politie blijven sterk gepolitiseerd, geteisterd door desertie en onbekwaam om 
de opstand in grote delen van het land en de stijging van de criminaliteit de kop in te 
drukken.

In plaats van de bestaande veiligheidstroepen te hervormen, nam de VS dikwijls het 
initiatief om parallelle structuren op te richten. Daardoor werd het aantal gewapende 
Afghanen nog verhoogd – en dat in een land dat al overspoeld is door wapens. 
Voorbeelden hiervan zijn lokale milities als de Afghan Local Police (ALP) in plattelands-
gebieden en de Interim Security for Critical Infrastructure (ISCI) in Marjah, na de 
herovering van de stad op de Taliban in februari 2010. Die milities beschikken soms 
over meer manschappen dan het leger en het risico bestaat dat ze onder controle komen 
te staan van krijgsheren met wisselende loyaliteiten. 

het afghaanse ‘eigenaarschap’ van de hulp

Het bepalen van de prioriteiten
Het proces dat begon in Bonn in december 2001, werd als afgesloten beschouwd 

met het opstellen van een nieuwe grondwet, de presidentsverkiezingen in 2004 en de 
samenstelling van een nationaal parlement in 2005. De internationale gemeenschap 
verklaarde daarop dat Afghanistan de leiding moest nemen van het 
ontwikkelingsproces. Op de conferentie van Londen in 2006 zegden de donoren 10,5 
miljard dollar toe voor de Afghanistan Compact, een nieuw partnerschap met Kaboel. 
Om de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling te halen, moesten de volgende 
sectoren prioriteit krijgen: goed bestuur, rechtsstaat en mensenrechten, economische en 
sociale ontwikkeling. De Afghaanse regering onderschreef deze visie en de 
internationale gemeenschap engageerde zich tot het leveren van de nodige middelen. 
Maar toenemende onveiligheid en welig tierende corruptie maakten snel duidelijk dat 
de ‘Compact’ veel te ambitieus was, met een gebrek aan fasering in de tijd en zonder 
realistische raming van de kosten.
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De regering van Karzai presenteerde op de conferentie van Parijs in 2008 haar 
Afghan National Development Strategy voor de jaren 2008-2013. Ze werd voorgesteld als 
“an Afghan-owned blueprint for the development of Afghanistan” en droeg een prijskaartje 
van 50 miljard dollar. De donoren bevestigden hun steun en zegden 21 miljard dollar 
toe, waaronder 10,2 miljard dollar van de VS. 

Maar door het slinkende vertrouwen in Karzai vroegen de donoren ook een 
versterking van de coördinatie. De UN Assistance Mission to Afghanistan zou voor een 
grotere toerekenbaarheid en efficiëntie van de hulp moeten zorgen, maar toch zouden 
meer middelen via de Afghaanse regering moeten stromen, om haar legitimiteit te 
versterken. De realiteit was anders: volgens het Afghaanse ministerie van Financiën 
werd in 2010 tot 80 procent van de hulp buiten de regeringsinstellingen om uitgegeven.

Hoewel de capaciteit van de regering om via belastingen haar eigen inkomsten te 
innen wel toenam, was zij nog altijd niet in staat om haar werkingskosten te dekken. Op 
de conferentie van Kaboel in juli 2010 stemden de donoren ermee in om, in het kader 
van het Kabul Process, tegen 2012 minstens de helft van de hulp via de overheidsbegroting 
te laten lopen. De regering-Karzai verbond zich ertoe om het beheer van de publieke 
financiën te verbeteren, de corruptie te beperken en de inning van de belastingen te 
verbeteren. De VS verdrievoudigde daarna inderdaad het aandeel van de hulp dat via 
de Afghaanse regering werd besteed van 666 miljoen dollar in 2009-2010 tot 2 miljard in 
2010-2011.

Het bestemmen of reserveren van de hulp
De buitenlandse steun aan de Afghaanse begroting loopt ofwel via het door de 

Wereldbank beheerde Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), ofwel bilateraal en 
dan rechtstreeks tussen de donor en het ministerie in kwestie. De helft van de hulp van 
de EU wordt gekanaliseerd via multilaterale fondsen; bijna 65 procent van de middelen 
van het ARTF komt van de EU of de lidstaten. Bij de VS loopt 38 procent van de 
ontwikkelingshulp via de Afghaanse regering. Iets meer dan een derde hiervan gaat via 
het ARTF, de rest via het Afghaanse ministerie van Financiën, vanwaar het wordt 
doorgesluisd naar de departementen Volksgezondheid, Communicatie en Technologie. 
De donoren beoordelen de beheerscapaciteiten van nog veertien andere ministeries en 
overheidsdiensten.

De regering-Karzai heeft gevraagd om een kleiner deel van de hulp te bestemmen 
voor een specifiek programma. Maar niet alle donoren volgen daarin: “We’re not here to 
write checks to governments for them simply to exist”, zo stelde een hoge ambtenaar van een 
van de grote donoren. De donoren blijven wel bevestigen dat Afghanistan het 
eigenaarschap moet hebben van de hulp, maar door de groeiende vertrouwenskloof 
tussen de regering-Karzai en haar internationale sponsors blijft de praktijk van het 
bestemmen van de middelen doorgaan. De donorregeringen staan onder druk van een 
sceptische bevolking thuis, die meer doorzichtigheid eist in het gebruik van haar 
belastinggeld. 

De engagementen voor het ARTF in de volgende jaren zijn onzeker, omdat ze 
afhangen van de goedkeuring van het parlement in de donorlanden. De Amerikaanse 
Senaat formuleerde in juni 2011 de aanbeveling om een meerjarenstrategie voor de 
niet-militaire hulp op te stellen, met bindende doelstellingen en sterke mechanismen 
voor controle en evaluatie. Het Amerikaanse Rekenhof, het Government Accountability 
Office (GAO), herinnerde in juli 2011 nog eens aan een verbintenis van USAID in 2010 
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– alle staatsinstellingen die Amerikaanse hulp ontvangen, moeten verzekeren dat hun 
organisatie en financieel beheer leidt tot doorzichtigheid in de besteding van de hulp. 

Volgens GAO laat USAID na om een risicoanalyse te maken vooraleer hulpgeld te 
storten. Zo stortte USAID 46 miljoen dollar aan twee Afghaanse overheidsinstellingen, 
de directie voor lokale besturen en de directie voor de burgerluchtvaart. De stortingen 
gebeurden terwijl de evaluaties nog liepen en toen die klaar waren, bleek dat de twee 
instellingen ernstige tekorten in hun financiële beheerssystemen vertonen. De controle 
over de besteding van de fondsen wordt ook ondermijnd omdat USAID er niet in 
slaagde bewijsstukken voor uitgaven te vragen en door de onveiligheid in het land, 
waardoor Defensie geen afdoende controle kan uitoefenen op onderaannemers van de 
Afghaanse ministeries voor Landsverdediging en Binnenlandse Zaken. USAID krijgt 
ook kritiek omdat er geen risicoanalyse is gemaakt voor de toewijzing van middelen 
aan het ARTF, het door de Wereldbank beheerde fonds. Zowel USAID als de 
Wereldbank argumenteren dat er nieuwe procedures zullen komen om de hulpstromen 
doorzichtiger te maken en meer controle toe te laten.

Kaboel verwacht dat de donoren 80 procent van hun hulp zullen toewijzen aan 22 
prioritaire Nationale Programma’s die zijn voorgesteld tijdens de conferentie van 
Kaboel in 2010. Enkele van die programma’s, vooral in de gezondheidszorg, kunnen al 
jaren rekenen op buitenlandse steun. De steun van USAID hiervoor verloopt via het 
Afghaanse ministerie van Financiën. De EU financiert ngo’s voor het aanbieden van 
basisgezondheidszorg. Het ministerie van Volksgezondheid is wel betrokken bij de 
besluitvorming en evaluatie, maar in de praktijk omzeilt de Europese hulp de Afghaanse 
regering. De steun van de EU zou vanaf 2013 via het ARTF lopen: de middelen moeten 
dan naar het ministerie gaan, dat ze doorsluist naar de uitvoerende ngo’s.

De dynamiek tussen Kaboel en de provincie 
In het gecentraliseerde Afghaanse systeem verlopen de financieringsstromen van de 

overheid van de hoofdstad naar de provincies. Kaboel levert de middelen voor de 
werkingskosten en financiert ook de investeringen in ontwikkelingsprojecten. De 
middelen voor werkingskosten worden beheerd door vertegenwoordigers van de 
Schatkist in de provincies, middelen voor projecten worden dikwijls rechtstreeks 
verrekend tussen het centrale ministerie en de aannemers. De provincies moeten lokaal 
geïnde belastingen storten aan de centrale overheid, die deze inkomsten dan 
herverdeelt. 

Op die manier kan de centrale overheid de invloed van de provinciegouverneurs, 
dikwijls voormalige door de VS gesteunde krijgsheren, tegengaan. Dit gecentraliseerde 
systeem wordt verantwoord door er op te wijzen dat het corruptie vermijdt en 
verantwoording tegenover de donoren bevordert en dat het een herverdeling tussen 
provincies mogelijk maakt. Als de provincies de lokaal geïnde belastingen zelf zouden 
mogen investeren, zouden de onevenwichten tussen de provincies nog vergroten. Maar 
in de praktijk is de toewijzing van middelen van de centrale regering of van donoren 
niet gebaseerd op de noden of de omvang van de bevolking in de provincies. De 
verhouding tussen de (door Kaboel benoemde) gouverneur en de regering-Karzai of de 
directe aanwezigheid van vertegenwoordigers van de donorregering in een provincie 
spelen een veel grotere rol. 

Sinds 2005 moeten provinciale ontwikkelingscommissies vijfjarenplannen voor de 
ontwikkeling opstellen en die plannen jaarlijks actualiseren. De commissies worden 
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voorgezeten door de gouverneur. Ze hebben evenwel geen eigen budget en zijn dus 
afhankelijk van de vertegenwoordigers van de donoren in de provincies – vooral in de 
PRT’s (provinciale wederopbouwteams). President Karzai heeft al de opheffing van de 
PRT’s gevraagd, maar de provincies staan weigerachtig tegenover het verdwijnen van 
deze financieringsbronnen. Het grootste deel van de middelen van de PRT’s gaat naar 
het zuiden en het oosten van het land, omdat er een verband wordt gelegd met militaire 
doelstellingen. Meer stabiele provincies zijn dus in verhouding ondergefinancierd, 
hoewel net daar de hulp tot substantiële ontwikkelingsresultaten kan leiden.

De donoren verantwoorden hun weigerachtigheid tegenover het financieren van de 
projecten van de provinciale commissies dikwijls door te wijzen op de zwakke 
formulering van de projecten. Dat wordt van de kant van die commissies en van de 
bevoegde centrale ministeries tegengesproken. Maar het resultaat is dat de provinciale 
ontwikkelingsplannen onvoldoende financiering krijgen. In de provincie Herat werden 
in 2011 slechts 50 van de 118 prioritaire projecten gefinancierd. In de provincie Balkh 
kanaliseerden de donoren in 2009 slechts 10 procent van de hulp via de provinciale 
commissie, in 2010 slechts 18 procent. 

De nadelen van overdreven centralisering zijn gekend: “de budgetten worden 
opgesteld voor de provincies, niet door de provincies.” Kaboel erkent dat de provincies 
meer bevoegdheden zouden moeten krijgen, maar staat de provincies niet toe een 
definitief provinciaal budget op te stellen en te financieren met provinciale belastingen. 
Het ministerie van Onderwijs werkt samen met de Wereldbank aan een pilootproject 
voor een meer gelijke verdeling van de budgetten tussen de provincies en ook het 
ministerie van Financiën zou in 2011 de bevoegdheid over de besteding van bepaalde 
(beperkte) bedragen aan de provincies overdragen. Maar de hinderpalen blijven zeer 
groot. In een evaluatie van eerdere experimenten uit 2007 wordt dat in klassieke 
bureaucratentaal erkend: “Het miskennen van provinciale overheden bij het opstellen 
van budgetten heeft niet geleid tot het inspireren van subnationale overheidsinstellingen 
om zich in te schakelen in een efficiënte en effectieve uitvoering van de begroting.”

Een grotere samenhang tussen de hulpstromen en de provinciale 
ontwikkelingsplannen zou de Afghaanse staat beter in staat stellen om tegemoet te 
komen aan de behoeften van de bevolking. Daarvoor moet geïnvesteerd worden in de 
opleiding van het personeel van de provinciale departementen en in de provinciale 
ontwikkelingscommissies. De opleiding moet concreet zijn, gericht op het formuleren 
van projecten en het schrijven van rapporten. De provinciale commissies zouden voor 
hun werking financieel meer onafhankelijk moeten zijn van de provinciale gouverneurs. 
De missie van de VN (UNAMA) kan hierin een constructieve rol spelen, op zijn minst 
door de eigen projecten en geldstromen via de provinciale commissies te laten lopen. 
Uiteindelijk blijft de ontwikkeling van de provincies zonder betekenisvolle overdracht 
van fiscale bevoegdheden naar de provincies afhankelijk van de mate waarin Kaboel in 
staat en bereid is om fondsen over te dragen naar het lokale niveau.

De beheercapaciteit van de Afghaanse regering blijft een fundamenteel probleem. In 
een rapport van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken (juni 2011) 
over de impact van het Performance Based Governors Fund lezen we dat slecht beheer niet 
alleen kan leiden tot corruptie en verspilling, maar ook tot “het gebruik van donorgeld 
voor activiteiten waarvoor nationale middelen beschikbaar zijn die niet tot op het 
provinciale niveau raken.” Afghaanse ambtenaren erkennen dat zij niet in staat zijn om 
zelf rechtstreeks verantwoordelijkheid op te nemen voor dat Governor’s Fund of voor 
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middelen die bedoeld zijn voor provinciale raden en ontwikkelingsprojecten. Het 
Afghaanse parlement moet mechanismen vinden om de toewijzing van de fondsen aan 
de provincies te laten gebeuren op basis van de verhoudingen in de bevolkingscijfers, 
maar ook om de provincies meer controle te geven over hun budgetten en 
ontwikkelingsplannen.

hulp en staBIlIseRInG Van het land

de effectiviteit van de hulp
Afghanen zowel binnen als buiten de regering zeggen dat het grootste deel van de 

internationale hulp niet goed is gebruikt, door de overdreven nadruk op de veiligheid 
ten koste van de opbouw van de instellingen van de staat. Zij bekritiseren de voorkeur 
van donoren voor projecten met een onmiddellijke impact in gebieden waar militaire 
acties uitgevoerd worden. De hulp is “donor driven, not needs driven”. Paradoxaal genoeg 
ondermijnt die aanpak de grote prioriteiten van de donoren: Afghanistan stabiliseren en 
de grondoorzaken van de opstand aanpakken.

Er bestaat grote onenigheid tussen de militaire en burgerlijke verantwoordelijken 
over de uiteindelijke doelen en de indicatoren van succes. “Militairen willen binnen de 
zes maanden bewijzen van goed bestuur zien en dat is onmogelijk,” aldus een 
hulpverlener van een buitenlandse organisatie. Een Afghaanse hulpverlener vult aan: 
“Geen enkele actie van de internationale gemeenschap is duurzaam: de elektriciteit 
wordt ingevoerd, de lonen van leger en politie worden betaald vanuit het buitenland.” 
De hoge verwachtingen bij de Afghanen ten aanzien van wat de miljardenhulp kon 
verwezenlijken, veranderen in toenemende mate in ontmoediging en frustratie. “We 
doen alles wat we beter niet zouden doen, met hoge zichtbaarheid en snelheid,” aldus 
een westers diplomaat in Kaboel. Het valt in het Westen politiek niet meer te verkopen 
om na 2014 nog grote aantallen soldaten in Afghanistan te houden. Maar wat de 
donoren zullen doen tussen vandaag en 2014, zal bepalen hoe effectief de buitenlandse 
hulp zal zijn in het vermijden dat de staat weer uiteenvalt na het vertrek van de 
westerse troepen.
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Verzekeren dat verantwoordelijkheden opgenomen worden 
Het is niet zo verwonderlijk dat de hulp nog geen duurzame resultaten heeft 

opgeleverd. Ontwikkeling is een werk van lange adem. Daarenboven blijft er een kloof 
tussen de toegezegde en de uitbetaalde hulp en besteden de donoren een aanzienlijk 
deel van de hulp aan administratie, de aankoop van goederen en diensten en de lonen 
van dure buitenlandse adviseurs. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er nu 
282 buitenlandse adviseurs, met een kost van 36 miljoen dollar per jaar. De logistieke 
dienst van dat ministerie telt 45 buitenlanders tegenover 14 Afghanen.

Bovendien is er ook in het bestedingsproces van de hulp corruptie en verspilling. 
Volgens Integrity Watch Afghanistan betaalde één op de zeven volwassenen in 2010 
smeergeld, in 30 procent van de gevallen om een dienst zoals gezondheidszorg of 
onderwijs te ontvangen. De regering-Karzai is de eerste verantwoordelijke voor de 
misbruiken, maar ook de donoren gaan niet vrijuit. Zwakke projecten van 
staatsopbouw, tekorten in de controle, veel aandacht voor de inputs en te weinig voor 
de output en voor systeemtekorten in de hulp scheppen gelegenheid tot corruptie. 
Vervoer- en bouwprojecten worden niet via een openbare aanbesteding vergund, maar 
rechtstreeks toegewezen aan enkele Afghaanse bedrijven. Door grote sommen geld in 
de handen van enkelen te spelen, heeft de internationale gemeenschap de basis voor 
een brede expansie van de economie ondermijnd.

Meer Afghaans eigenaarschap over projecten en programma’s is nodig, maar de 
donoren moeten doorzichtigheid en efficiëntie verzekeren, wil de hulp tenminste 
bijdragen tot de opbouw van lokale capaciteiten en tot de legitimiteit van de staat. Het 
vrijmaken van middelen moet afhankelijk gesteld worden van het bereiken van 
bepaalde doelstellingen; geld moet ingehouden worden als verplichtingen niet 
nagekomen worden. De donorgemeenschap moet een gemeenschappelijke houding 
aannemen in belangrijke corruptiedossiers. In september 2010 schortte het IMF zijn 
kredietverlening aan Afghanistan op vanwege massale fraude bij de Kaboel Bank. 
Maandenlang kwam er vanwege de donoren geen openlijke steun voor deze maatregel 
en werd de regering-Karzai niet terechtgewezen. Enkel het Verenigd Koninkrijk dreigde 
met sancties en in mei 2011 bevestigde het Britse Departement voor Internationale 
samenwerking DFID dat het 80 miljoen pond minder hulp zou verstrekken. In juni 2011 
was het conflict tussen het IMF en de regering nog niet opgelost. Het door de 
Wereldbank beheerde fonds voor de wederopbouw van Afghanistan (ARTF) had toen 
zijn betalingen al drie maanden opgeschort en 70 miljoen dollar ingehouden.

De donoren zouden ook meer doorzichtigheid in hun eigen hulpstromen moeten 
brengen, bijvoorbeeld door de Afghaanse regering regelmatig te informeren over de 
stand van zaken van financieringen en programma’s. Te veel donoren laten na actuele 
gegevens in te voeren in de databank van de regering die de internationale hulp in 
kaart brengt (Development Assistance Database of DAD). Daardoor zijn de overzichten 
van de buitenlandse hulp die het ministerie van Financiën publiceert niet altijd even 
accuraat.

De afdeling Buitenlandse Hulp van het ministerie van Financiën moet ervoor 
zorgen dat de DAD-databank werkt en gebruiksvriendelijk is en met de hulp van de 
donoren regelmatig volledige overzichten van de ontvangen hulp publiceren. 
Individuele burgers en organisaties van de civiele samenleving kunnen dan de 
ontwikkelingsprojecten in hun regio of stad opvolgen en vragen stellen via hun 
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verkozen provinciale raden. Een goed werkende databank zou ook de parlementaire 
controle over de uitvoerende macht (regering) vergemakkelijken. Een voormalig 
parlementslid drukt het als volgt uit: “De civil society is niet bang van het parlement, de 
regering is dat wel.”

De bescherming van vrouwenrechten 
Gezien de vijandigheid van de regering-Karzai tegenover de civiele samenleving en 

haar weerstand tegen controle door het parlement is het van belang dat er organisaties 
of structuren blijven die ontsnappen aan de controle van de staat, ook naarmate die 
staat meer verantwoordelijkheid krijgt voor de besteding van de buitenlandse hulp. 
Initiatieven voor de bescherming van de rechten van de vrouw staan onder druk – ook 
de vrouwenhuizen, die vaak de enige toevlucht zijn voor vrouwen die het slachtoffer 
zijn van geweld.

In 2011 vaardigde de regering nieuwe richtlijnen uit voor vrouwenhuizen die door 
ngo’s worden bestuurd. Daarin stond dat het ministerie van Vrouwenzaken deze centra 
zal financieren. Vrouwen die bescherming zoeken, zouden een maagdelijkheidstest 
moeten ondergaan en hun dossier zou worden voorgelegd aan een regeringscommissie. 
Onder druk van de civiele samenleving zijn die bepalingen uiteindelijk geschrapt uit 
het reglement, maar het incident bewijst hoe kwetsbaar dergelijke initiatieven zijn. “De 
regering wil ons controleren omdat ze bang is dat we zaken in de openbaarheid zullen 
brengen waarbij mensen van de regering betrokken zijn”, zegt het hoofd van een ngo 
die twee vrouwenhuizen bestuurt. In het definitieve voorstel zullen zowel het 
ministerie als ngo’s vrouwenhuizen kunnen oprichten, maar het ministerie behoudt het 
toezicht over alle initiatieven.

Terwijl de NAVO zijn aantal soldaten vermindert en Karzai het op een akkoord wil 
gooien met de Taliban, bestaat het gevaar dat de geringe vooruitgang die is bereikt op 
het gebied van rechten van vrouwen en minderheden zal worden opgeofferd op het 
altaar van het politiek opportunisme. De internationale gemeenschap geeft geen 
duidelijk signaal dat die evolutie onaanvaardbaar is en laat integendeel de indruk 
ontstaan dat vrouwenrechten minder prioritair zijn dan tijdens de eerste jaren na het 
omverwerpen van de Taliban. Dat kunnen we bijvoorbeeld afleiden uit de woorden van 
een verantwoordelijke van USAID: “Er zijn dingen die we kunnen doen, en goed doen. 
Maar als we te veeleisend en onrealistisch worden, brengen we onszelf in 
moeilijkheden.” Als de donoren meer verantwoordelijkheid aan de Afghaanse regering 
geven, zouden ze er ook voor moeten zorgen dat er bij de programma’s aandacht blijft 
bestaan voor genderthema’s, de bescherming van de rechten van vrouwen en hun 
toegang tot rechtspraak, onderwijs en gezondheidszorg.
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niet-militaire hulp en counter-insurgency
De allereerste doelstelling van de buitenlandse hulp is te vermijden dat Afghanistan 

opnieuw een schuilplaats wordt voor internationale terroristische netwerken. Omdat 
veiligheidsoverwegingen de hulp sturen, hebben militairen een belangrijke rol gespeeld 
bij het verdelen van het geld voor humanitaire hulp, wederopbouw en ontwikkeling via 
de Provincial Reconstruction Teams die in 2002 zijn opgericht. Hun mandaat is “de 
Islamitische Republiek Afghanistan bijstaan om haar gezag uit te breiden om een 
stabiele en veilige omgeving te scheppen en haar toe te laten de veiligheidssector te 
hervormen en het land op te bouwen.”

Er zijn nu 26 provinciale teams, geleid door elf verschillende landen. De Verenigde 
Staten hebben de leiding over 14 teams, bijna allemaal in het onrustige zuiden en oosten 
van het land, en zijn ook vertegenwoordigd in de andere teams. Er zijn grote verschillen 
tussen deze PRT’s: sommige bestaan overwegend uit militairen, andere uit burgers; er is 
geen algemene richtlijn over het einde van hun mandaat en de overdracht van hun 
bevoegdheden aan de Afghaanse autoriteiten. De financiering en operationele 
benadering zijn afhankelijk van het donorland dat de leiding heeft, maar een groot deel 
van de middelen komt uit militaire bronnen of overheidshulpinstellingen. 

Voor de regering-Obama moet de hulp de militaire successen consolideren en 
helpen om ‘de harten en de geesten te winnen’. De burgerlijke (ontwikkelings-) en 
militaire operaties en middelen moeten dus gecoördineerd worden. Dat werd in 
augustus 2009 uitdrukkelijk bevestigd door de toenmalige bevelhebber van de 
Amerikaanse en internationale troepen in Afghanistan, generaal McChrystal. Militairen 
kunnen humanitaire hulp en wederopbouw- en ontwikkelingsprojecten ondersteunen 
in het kader van de counter-insurgencystrategie. Het daarvoor bestemde fonds, het 
Commander’s Emergency Response Program (CERP), beschikt nu over meer dan een 
miljard dollar en dat is meer dan wat de Afghaanse regering beschikbaar heeft voor 
onderwijs en gezondheidszorg.

Ook USAID draagt met zijn stabilisatieprogramma’s bij tot de Amerikaanse 
strategie van opstandbestrijding. Het doel is “het opstandelingen onmogelijk maken om 
steun te krijgen van de lokale bevolking” nadat een gebied door de internationale 
troepenmacht of het Afghaanse leger ‘gezuiverd’ is. Die gebieden krijgen dus veel 
steun, terwijl stabielere delen van Afghanistan verwaarloosd worden. Tot 80 procent 
van de middelen van USAID gaat naar die stabilisatieprogramma’s. Vanaf april 2011 
ging 25 tot 40 procent van de totale steun naar key terrain districts, gebieden die 
recentelijk zijn heroverd op de Taliban. Het aanwenden van hulpstromen ter 
ondersteuning van militaire doelstellingen werd bevestigd op de NAVO-conferentie 
van november 2010 in Lissabon: “to further develop doctrine and military capabilities for 
expeditionary operations, including counter-insurgency, stabilisation and reconstruction 
operations … (and to) enhance integrated civilian-military planning throughout the crisis.”
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uitdagingen en impact: het voorbeeld van de Vs 

Coördinatie en supervisie 
Er is nog altijd te weinig coördinatie tussen de Amerikaanse burgerlijke en militaire 

actoren. Er is nog altijd geen databank waarin alle ontwikkelingsprojecten van USAID 
en van de militairen zijn samengebracht zijn. USAID en het Pentagon hebben elk hun 
eigen databank, maar die zijn niet altijd consulteerbaar op het terrein. De coördinatie 
hangt dus af van individuele initiatieven. Door het hoge personeelsverloop gaat een 
deel van het ‘institutionele geheugen’ verloren en verloopt de coördinatie nog 
moeilijker.

Het Amerikaanse Rekenhof schrijft dat de militairen niet genoeg gevormd personeel 
hebben om ontwikkelingsprojecten te beheren. Daardoor zijn contracten met 
uitvoerende organisaties of bedrijven slecht opgesteld en is er onvoldoende controle op 
de uitvoering. Normale werkingsprocedures worden niet altijd gevolgd; zo is er het 
voorbeeld van een contract van een half miljoen dollar dat werd ondertekend door een 
uitvoerend personeelslid. In 2007 slorpten grote infrastructuurprojecten van het 
Amerikaanse leger (3 procent van het totale aantal projecten) 67 procent van de 
middelen op. Ze werden slecht beheerd en nauwelijks gecontroleerd. Een citaat uit 
officiële rapporten: “In de provincie Laghman dreigen 27 van de 69 projecten te 
mislukken en daarbij staat 49 van de 58,5 miljoen dollar op het spel … Negen 
wegenbouwprojecten voor een totaal van 44 miljoen dollar dreigen te mislukken omdat 
de lokale overheden niet de financiële en technische middelen hebben om de wegen te 
onderhouden.” In 2011 werden de middelen voor de militaire projecten voor het eerst 
verminderd. De administratie had 1,1 miljard dollar gevraagd, maar het Congres stond 
slechts 400 miljoen dollar toe. Voor individuele projecten werd een bovengrens van 20 
miljoen dollar ingevoerd, om zo de oorspronkelijke doelstellingen van het programma 
– een vlugge impact en kleinschaligheid – te herbevestigen. 

De samenwerking met de provinciale ontwikkelingscomités in Afghanistan laat ook 
veel te wensen over en wordt beïnvloed door veiligheidsoverwegingen en individuele 
relaties. In de provincie Balkh klaagt de verantwoordelijke voor de economische 
projecten over het gebrek aan informatie en coördinatie met de verantwoordelijken van 
de internationale troepenmacht (ISAF).

Wanneer de buitenlandse militaire aanwezigheid vanaf 2014 vermindert, zullen de 
provinciale reconstructieteams (PRT’s) in vier centra worden geconcentreerd: Herat, 
Mazar-i-Sharif, Jalalabad en Kandahar. De andere centra zullen worden gesloten. Dat 
kan ertoe leiden dat de militaire accenten in de wederopbouw en ontwikkeling 
verzwakken, maar het kan ook de niet-militaire activiteiten in gevaar brengen. Het 
personeel van USAID en van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reist 
nu immers onder militaire bescherming. Als die bescherming wegvalt of vermindert, 
kan dat de controle op de projecten beperken en de duurzaamheid ervan in het gedrang 
brengen. Omdat vanaf 2014 ook een daling van de buitenlandse hulp te vrezen valt, is 
het aangewezen de beschikbare middelen zo goed mogelijk te gebruiken en de rol van 
de lokale gemeenschappen bij het identificeren van de noden en de controle op de 
projectuitvoering te versterken; die gemeenschappen moeten de uitvoerende 
organisatie en bedrijven en lokale overheden om verantwoording kunnen vragen.
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Een spoor van geld 
USAID werkt intensief samen met bedrijven die op hun beurt in Afghanistan 

onderaannemers contracteren. Dat maakt het moeilijk om de besteding van het geld te 
volgen. Al in 2004 waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur Zalmay Khalilzad 
ervoor dat de verspilling die het gevolg is van het werken met onderaannemers “de 
geloofwaardigheid van onze opdracht in Afghanistan in het gedrang brengt”. Van 2007 
tot 2009 besteedde USAID 53 procent (2 van 3,8 miljard dollar) van de middelen voor 
bouwwerken uit via bedrijven, de helft daarvan via twee Amerikaanse bedrijven (de 
Louis Berger Group uit New Jersey en Development Alternatives uit Maryland). 

Hoewel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken opriep om minder via 
aannemers te werken, bleef de Louis Berger Group een belangrijke partner, zelfs nadat 
het bedrijf verplicht werd duidelijk overdreven kosten terug te betalen. Een ander 
bedrijf, Planning and Development Collaborative International (PADCO), kreeg in het kader 
van een vierjarenprogramma van USAID voor 60 miljoen dollar projecten toegewezen. 
Vele projecten mislukten of bleven onafgewerkt; er was slechts één personeelslid van 
USAID ingezet voor controle ter plaatse, voor de andere controles werd een beroep 
gedaan op derden. Volgens USAID lagen de onveiligheid, het gebrek aan personeel en 
het geografisch isolement van het gebied (de provincie Badakshan) aan de basis van de 
problemen.

De fraude bij de Kaboel Bank is een ander duidelijk bewijs dat strenge controles 
noodzakelijk zijn wanneer de omgeving corrupt en onveilig is. Het boekhouding- en 
consultancybedrijf Deloitte had de opdracht personeel van de Afghaanse centrale bank 
te vormen op het gebied van banktoezicht. De inspectiediensten van USAID hadden 
kritiek op Deloitte omdat het bedrijf de overheid niet had gewaarschuwd over de crisis 
bij de Kaboel Bank, ook al waren er duidelijke tekenen van fraude. Hetzelfde rapport 
bevatte ook de aanbeveling dat aannemers gevallen van fraude in Afghaanse 
overheidsinstellingen zouden signaleren, evenals andere mogelijke problemen waarvan 
redelijkerwijze te verwachten valt dat ze van belang kunnen zijn voor USAID of de 
Amerikaanse regering.

USAID neemt nu in zijn contracten met aannemers een clausule op die het gebruik 
van onderaannemers beperkt. In februari 2011 werd een dienst opgericht om controles 
uit te voeren bij niet-Amerikaanse bedrijven en, indien nodig, bij aannemers en 
onderaannemers. Het aantal personen dat belast is met controleopdrachten is weliswaar 
verhoogd, maar door de onveiligheid buiten Kaboel is het nog altijd moeilijk om 
controles uit te voeren. Nieuwe personeelsleden worden daarenboven te weinig 
opgeleid, omdat Buitenlandse Zaken snelle successen wil boeken.

Ook het Pentagon werkt veel samen met aannemers: van 2007 tot 2009 werden via 
deze weg voor 11,5 miljard dollar wederopbouwwerken uitgevoerd. In tegenstelling tot 
in Irak wordt nu wel meer met lokaal personeel gewerkt. In 2010 was 75 procent van de 
contractanten Afghanen – maar dat percentage daalde tot 53 procent in het eerste 
kwartaal van 2011.

Parlementaire onderzoeken hebben uitgewezen dat Afghaanse beveiligingsfirma’s, 
die dikwijls worden geleid door voormalige krijgsheren, met Amerikaans geld 
privémilities onderhouden. Corruptie is wijdverspreid: Afghaanse personeelsleden 
krijgen 200 dollar per maand, al is er 2000 dollar gebudgetteerd en gesubsidieerd 
(volgens de voorzitter van de provinciale raad in Herat). Bewakingsfirma’s persen 
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aannemers af in ruil voor bescherming, de aannemers kopen op hun beurt 
opstandelingen en overheidsambtenaren om – met stijgende kosten van bouwwerken 
als gevolg. In Oost-Afghanistan wordt tot 20 procent van een projectbudget uitgegeven 
voor ‘bescherming.’ Lokale aannemers betalen de Taliban, anders krijgen ze projecten 
niet toegewezen of worden de bouwwerken en hun personeel aangevallen. In een 
rapport van juli 2010 van een parlementaire commissie staat te lezen: “… (door 
outsourcing) aan lokale vervoerbedrijven en onbekende commandanten kan Defensie 
een groter deel van zijn personeel inzetten voor prioritaire opdrachten, maar dit heeft 
ook belangrijke en ongewilde gevolgen. Door te steunen op krijgsheren die geen 
verantwoording afleggen en op parallelle machtsstructuren, ondergraven wij het 
vertrouwen van de Afghanen in een betrouwbare en duurzame Afghaanse regering”. In 
september 2010 riep generaal Petraeus zijn bevelhebbers op om “betere kopers te 
worden en te kopen van betere personen”. Het is allerminst duidelijk of zijn 
aanbeveling wordt opgevolgd.

Het meten van de impact
Uit verschillende evaluaties is gebleken dat de impact van de projecten op het leven 

van de Afghanen zelfs bij een regelmatige uitbetaling van de middelen en een snelle 
afwerking van de projecten onzeker is, in het bijzonder wanneer de doelstelling van het 
stabiliseren van de veiligheidssituatie op de achtergrond sterker doorweegt dan de 
noden, prioriteiten en eigen inbreng van de begunstigden. International Relief and 
Development, een Amerikaanse non-profitorganisatie, kon niet bewijzen dat de boeren 
die de doelgroep vormden van een programma van 33 miljoen dollar voor het ter 
beschikking stellen van zaden, na afloop van het project beter af waren dan andere 
boeren die niet bij het project betrokken waren. De helft van de bewijsstukken voor de 
verdeling van de zaden zou volgens persartikelen vervalst zijn. Volgens evaluatoren 
was de verhoogde graanopbrengst veeleer het gevolg van betere weersomstandigheden. 
Volgens USAID zijn er nu meer en strengere controles. De Afghaanse boeren zouden 
daardoor sinds 2008 tot 328 miljoen dollar opbrengsten hebben gehaald, de hoogste 
graanproductie in de geschiedenis van het land.

Ondanks een lichte vooruitgang in de communicatie en coördinatie met de lokale 
overheden hebben projecten die mikken op een snelle impact, ongeacht of ze 
gefinancierd worden uit militaire of burgerlijke bronnen, weinig bijgedragen tot de 
legitimiteit van de Afghaanse overheden. Een lid van de provinciale raad van Balkh 
drukt het als volgt uit: “Wanneer mensen komen klagen over een project en we moeten 
hen zeggen dat de lokale overheid daarover niets te zeggen heeft… verliezen zij alle 
geloof in de regering”. De beperkingen van de provinciale middelen tast ook de 
geloofwaardigheid van de regering aan. Districten of provincies kunnen wel geld voor 
projecten aantrekken, maar hebben geen geld om de projecten voort te zetten nadat die 
zijn overgedragen aan de lokale overheid.

toegang tot humanitaire hulp 
De militarisering van de hulp ondermijnt ook de humanitaire hulpverlening. Elk 

jaar worden 400.000 Afghanen getroffen door overstromingen; in de zomer van 2010 
werden daardoor 200.000 mensen dakloos. Eind 2009 telde Afghanistan naar schatting 
309.000 interne vluchtelingen als gevolg van conflicten, mensenrechtenschendingen en 
andere vormen van geweld. Sinds 2005 is dat cijfer nooit hoger geweest. Wanneer de 
conflicten intenser worden naarmate de terugtrekking van de buitenlandse troepen 
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nadert, zal het aantal interne vluchtelingen stijgen, ook al omdat mensen die op de 
vlucht zijn voor natuurrampen door de onveiligheid ook niet naar hun woonplaatsen 
zullen terugkeren. Het internationale Rode Kruis voorspelt meer geweld, met 
dramatische gevolgen voor de burgerbevolking.

De donoren hebben zich zeker niet gehaast om noodhulp te verstrekken. Voor 2010 
werden de behoeften op 871 miljoen dollar geschat. In juni 2010 was daarvan slechts 62 
procent toegezegd en werden de geraamde behoeften verlaagd tot 773 miljoen. Voor 
2011 werd de schatting verder verlaagd tot 679 miljoen dollar, waarvan in juli 2011 twee 
derde was toegezegd, grotendeels door de VS, Japan en de Europese Commissie.

De donoren beperken ook de actievrijheid van de ngo’s. Sommige kunnen in 
bepaalde regio’s niet meer werken omdat die onder controle staan van de opstandelingen 
of omdat er is bepaald “dat het geld in geen geval ten goede mag komen van de 
opstandelingen”. De Afghaanse Rode Halve Maan weigert hulp van USAID, omdat het 
“geen Taliban of zieke kinderen van Taliban mag verzorgen…” wat zijn onpartijdigheid 
in het gedrang zou brengen. Organisaties als Artsen Zonder Grenzen en Oxfam, die 
kunnen rekenen op particuliere middelen, kunnen een zekere graad van 
onafhankelijkheid in hun planning behouden. Maar voor Afghaanse ngo’s is de 
keuzevrijheid beperkt: “het geld is in handen van de donoren of de militairen en zij 
nemen alle beslissingen”, aldus een Afghaanse hulpverlener.

Maandelijks zijn er coördinatievergaderingen tussen de militairen en een aantal 
burgerlijke organisaties. Ze worden voorgezeten door de VN en naast de militairen zijn 
ook de provinciale teams voor wederopbouw (PRT’s), de andere VN-instellingen en een 
coördinatieorgaan van ngo’s (ACBAR - Agency Coordinating Body for Afghan Relief) 
aanwezig. In principe moeten burgerlijke instellingen en humanitaire organisaties de 
coördinatie van de hulp waarnemen en mogen militaire middelen enkel in laatste 
instantie ingezet worden. Maar door de betrokkenheid van de militairen bij de 
wederopbouw en de ontwikkeling in het algemeen en van Amerikaanse troepen bij de 
noodhulp in het bijzonder, is een diepe kloof tussen principes en realiteit ontstaan.

Door de verslechterde veiligheidssituatie is het voor ngo’s nog moeilijker om hun 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behouden. Het personeel werkt in gebieden die 
tijdens militaire operaties gevechtszones worden en is dan kwetsbaar voor aanvallen 
van opstandelingen of gewapende groepen. Sinds 2008 (een dramatisch hoogtepunt!) is 
het aantal gedode ngo-medewerkers wel gedaald, maar nu zijn er wel meer ontvoeringen. 
In september 2010 meldde de VN een stijging van het aantal incidenten met 133 procent 
in vergelijking met het voorbije jaar. Op 1 april 2011 bestormden woedende betogers 
(vanwege een koranverbranding in de VS) het gebouw van de VN in het relatief rustige 
Mazar-i-Sharif en doodden drie VN-personeelsleden en vier bewakers.

De ngo’s gaan ervan uit dat hun personeel niet rechtstreeks geviseerd wordt, maar 
hun veiligheid wordt wel bedreigd door de aanwezigheid van militairen of bedrijven 
die voor het leger werken. Er zijn gevallen gesignaleerd waarin militairen gebruik 
maken van witte voertuigen zoals de VN die gebruikt – dat is tegen de regels en 
verhoogt de veiligheidsrisico’s voor hulpverleners. 

Sommige bedrijven die betrokken zijn bij projecten in de rand van de militaire strijd 
tegen de opstandelingen, identificeren zichzelf als hulpverleners. Ze zijn gevestigd in 
versterkte en militair beveiligde gebouwen. Hierdoor vervagen de grenzen tussen 
burgerlijke en militaire actoren. Deze bedrijven argumenteren dat een verbod op het 
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inschakelen van privébeveiligingsbedrijven zou leiden tot een verlies van miljoenen 
dollar voor ontwikkelingsprojecten. De ngo’s stellen – wellicht onrealistisch – dat zo’n 
verbod hun activiteiten niet in het gedrang zou brengen, omdat zij kunnen rekenen op 
de steun van de bevolking.

Om de humanitaire hulp te demilitariseren, zouden de donoren bijvoorbeeld de 
Afghanistan National Disaster Management Authority (ANDMA) kunnen versterken. De 
hulp van de militairen hoeft dan enkel te worden ingeroepen wanneer het echt niet 
anders kan en de leiding van de operaties zou bij een burgerlijke overheid blijven. Als 
bijkomend voordeel zouden de gouverneurs van de districten zien dat ze niet alleen 
staan en dat het niet nodig is altijd de hulp van de provinciale reconstructieteams of de 
internationale troepenmacht in te roepen.

Door de uitgebreide invloed van de Taliban en de vermenigvuldiging van 
gewapende groepen, waaronder ook anti-Talibanmilities, kunnen de hulporganisaties 
de bevolking moeilijker bereiken. Het personeel van de VN moet voor zijn activiteiten 
een toelating krijgen van het leger (twee dagen vooraf!) en reist in gepantserde 
voertuigen onder politiebewaking. Ngo’s kunnen bepaalde dorpen niet meer bereiken 
en moeten de bedeling van hulp beperken tot dorpen in veilige gebieden. “We beperken 
het gevaar niet, we verplaatsen het enkel van onszelf naar de begunstigden van de 
hulp”, aldus een ngo-medewerker.

Om toegang te krijgen tot gebieden die onder het gezag staan van de Taliban en om 
bescherming te verzekeren in minder veilige gebieden, nemen sommige ngo’s contact 
op met groepen opstandelingen, gaande van lokale vertegenwoordigers van de Taliban 
tot leiders die in Pakistan verblijven. “Een vertegenwoordiger van de lokale 
gemeenschap neemt contact op met een lokale commandant. Als die voordelen ziet in 
de uitvoering van een project, kan het doorgaan”, aldus een Afghaanse ngo-
medewerker. En een buitenlandse ngo-medewerker voegt er aan toe: “De opstand heeft 
hulpverleners nodig om de bevolking te charmeren; daardoor wordt discussie 
mogelijk”.

Wanneer de ngo’s onder druk komen te staan om hun activiteiten voort te zetten in 
onzekere veiligheidssituaties, mogen zij hun onafhankelijkheid niet in het gedrang 
brengen. Dat gebeurde wel in de jaren 1980 en het begin van de jaren 1990. Toen werd 
de hulp meer afgestemd op de voorkeuren van commandanten van de moedjahedien 
dan op de reële noden. Als de ngo’s hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid zouden 
prijsgeven, zowel in ruil voor bescherming van de militairen of van de opstandelingen, 
verliezen zij niet alleen de goodwill en de aanvaarding van de lokale bevolking, maar 
ook de veiligheid van hun personeel en hun begunstigden. Zij moeten de moeilijkheden 
die zij kennen om hun mandaat uit te oefenen blijven, bekend maken.

De donoren moeten ook verduidelijken wat verstaan wordt onder ‘hulp aan de 
opstandelingen’. Is hulpverlening aan de familie van een militant die het slachtoffer is 
van een overstroming of verzorging van een gewone gewonde Taliban ‘hulp aan de 
opstand?’ Valt dit te vergelijken met bedrijven die opstandelingen ‘omkopen’ in 
gebieden die zogezegd onder controle staan van de troepen van de coalitie? Hoe 
zouden de opstandelingen reageren als er hulp wordt geweigerd aan bepaalde delen 
van de bevolking? Zonder duidelijke richtlijnen wordt de toegang tot hulp willekeurig 
en selectief bepaald en gebaseerd op militaire prioriteiten.
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de WeG VooRWaaRts
“De internationale gemeenschap heeft zich in Afghanistan altijd veel te veel willen 

haasten”, zegt een Afghaan die in de jaren 1980 in de ngo-sector werkte. Er zijn 
inderdaad weinig snelle en diepgaande oplossingen voor fundamentele problemen, en 
ook niet voor een politiek failliete centrale regering. Om de buitenlandse hulp te 
gebruiken als instrument om de situatie te stabiliseren, moeten de donoren prioriteiten 
stellen en veel meer inspanningen leveren om de volgende doelstellingen te bereiken.

Kaboel minder afhankelijk maken van buitenlandse hulp
In plaats van de parallelle en onhoudbare administratieve structuren te 

vermenigvuldigen, moeten de lonen van de ambtenaren omhoog, volgens een strikt 
schema van rangen en lonen, waarin duidelijk is wie zeggenschap heeft en 
verantwoording aflegt en dat rekening houdt met de lokale arbeidsmarkt. Dat zal 
minder kosten dan de 500 miljoen dollar die nu jaarlijks naar buitenlandse consultants 
gaat. De regering moet buitenlandse bedrijven en hun onderaannemers ook belasten, 
tenzij ze daarvan vrijgesteld zijn in individuele contracten met de donorlanden. De 
donoren, en vooral de Amerikaanse regering, hebben al geprobeerd om pogingen om 
een eind te maken aan die belastingvrijstellingen te dwarsbomen. Op die manier 
beroven ze Afghanistan van belangrijke inkomsten. De internationale gemeenschap 
moet ook via technische adviezen en vorming de capaciteit van de staat versterken om 
belastingen te heffen en de douanediensten te laten werken. Investeringen in de 
landbouw en in de energiesector kunnen voor meer inkomsten zorgen en het land 
minder afhankelijk maken van buitenlandse hulp.

het ontwikkelingspotentieel van de provincies versterken
De donoren moeten de provinciale overheden helpen bij het opstellen van jaarlijkse 

ontwikkelingsplannen en bijdragen tot de financiering daarvan. Zij moeten aandringen 
op de tijdige en doorzichtige overdracht van ontwikkelingsbudgetten van de centrale 
naar de provinciale overheden. Alle projecten, ook grote infrastructuurprojecten, 
moeten in die provinciale ontwikkelingsplannen geïntegreerd worden. Ze moeten 
worden uitgevoerd door de overheden van provincies en districten, waar van 
toepassing in samenwerking met ngo’s en onderaannemers. De donoren moeten de 
verkozen provinciale raden helpen om toezicht te houden op de uitvoering van de 
ontwikkelingsplannen. Die raden moeten over de middelen beschikken om in hun 
provincie of district rond te reizen om samen met lokale overheden en gemeenschappen 
de noden te inventariseren. De provinciale ontwikkelingsbudgetten moeten in 
verhouding staan tot de noden en de omvang van de bevolking en niet ondergeschikt 
zijn aan de relaties tussen centrale en lokale overheden of gedomineerd worden door 
het eigenbelang van de donoren.

het failliete juridische systeem versterken 
Hoewel er veel geld is besteed aan de veiligheidstroepen en de laatste tijd ook aan 

de Afghaanse politie, zijn de VS en zijn NAVO-partners er niet in geslaagd een goed 
werkend juridisch systeem uit te bouwen, dat de wet toepast, eerlijke rechtspraak 
verzekert en actie onderneemt tegen corrupte ambtenaren en politici. Dat is minstens 
even belangrijk om de legitimiteit van de staat te herstellen als de opbouw van een 
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nationaal veiligheidsapparaat.

Corruptie bestrijden
Het Amerikaanse parlement heeft de directe financiering van de Afghaanse regering 

verbonden aan de voorwaarde dat Kaboel duidelijke acties onderneemt tegen corruptie 
en de vrouwenrechten bevordert. Alle Amerikaanse instellingen moeten hetzelfde 
beleid voeren. De Europese Unie en haar lidstaten moeten dezelfde niet mis te verstane 
boodschap uitsturen. Dat is des te gemakkelijker omdat de ‘politieke’ leiding van de 
EU-vertegenwoordiging en de ‘ontwikkelingssectie’ van de EU nu samengesmolten 
zijn.

het toezicht door de lokale gemeenschappen versterken
Dit is van groot belang in situaties waar veiligheidsoverwegingen de aanwezigheid 

van de internationale organisaties beperken. De donoren moeten lokaal ingeplante 
structuren zoals de Community Development Councils een rol laten spelen. Die raden 
kunnen de methoden en instrumenten van Integrity Watch Afghanistan overnemen. Waar 
controle moeilijk is door gewapende conflicten of controle door de Taliban moeten de 
ngo’s hun alternatieven afwegen. Bijvoorbeeld: een weg bouwen die beschadigd zal 
worden of waarop de opstandelingen belastingen zullen heffen of lokale ngo’s 
financieren die voedsel of medische zorg aan de bevolking leveren.

Meer coherentie ontwikkelen tussen de donoren, in overleg met de 
afghaanse regering 

In november 2010 heeft het Afghaanse ministerie van Financiën een structuur 
gecreëerd die de dialoog tussen de regering en de donoren kan vergemakkelijken en 
wederzijdse verantwoording, hulpcoördinatie en ontwikkelingsplanning mogelijk 
maakt. De donoren moeten dat proces ondersteunen, maar hun medewerking niet laten 
afhangen van de kalender van donorconferenties. De donoren moeten regelmatig 
informatie verstrekken over de stand van zaken van hun geldstromen, hun 
doelstellingen en hun indicatoren om de projecten te beoordelen. De hulpgemeenschap 
kan van die gesprekken gebruik maken om van de Afghaanse regering meer 
doorzichtigheid en verantwoording te eisen.

Respect voor het internationaal recht en de principes van non-
discriminatie en behoeftengestuurde hulp

De hulp zal onvermijdelijk altijd mee worden bepaald door de politieke agenda van 
de donoren, maar de internationale gemeenschap moet erkennen dat hulp die gestuurd 
wordt door militaire doelstellingen in plaats van de behoeften van de bevolking, 
onvermijdelijk veel Afghanen uitsluit. Door verwachtingen te creëren en die dan daarna 
niet in te lossen, ontstaan sentimenten die de opstand in de hand werken. Een stabiele 
situatie in Afghanistan is enkel mogelijk als de internationale gemeenschap zich er 
duidelijk toe verbindt het internationale recht te respecteren, de economische 
vooruitzichten van het Afghaanse volk te verbeteren, de fundamentele grondwettelijke 
rechten te beschermen en veiligheid en gerechtigheid te verzekeren – zaken die bijna 
tien jaar geleden allemaal plechtig zijn beloofd!
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ConClusIes
Gezien de vele mislukkingen van het gevoerde beleid tijdens de tien voorbije jaren, 

zijn de doelstellingen die de internationale gemeenschap nog wil bereiken vóór de 
machtsoverdracht aan Kaboel tegen het einde van 2014 overduidelijk veel te ambitieus. 
De Afghaanse staat zal nog een generatie lang politieke, economische en technische 
bijstand nodig hebben om te vermijden dat hij uiteenvalt zonder buitenlandse militaire 
aanwezigheid. Maar er is nog veel te bereiken indien de donoren ernstig werk maken 
van het Afghaanse eigenaarschap van de hulp. De donoren moeten via effectieve 
budgetsteun de opbouw van de instellingen van de staat ondersteunen. Als 
tegenprestatie moeten de Afghaanse staatsinstellingen verantwoording afleggen.

De donoren moeten onmiddellijk de niet-militaire hulp loskoppelen van engere 
militaire doelstellingen. Zij moeten de prioriteiten verleggen naar het scheppen van 
werkgelegenheid, naar het verzekeren van veiligheid voor de burgers, gerechtigheid en 
goed bestuur. Enkel de opbouw van stabiele instellingen kan de helse cirkel van geweld 
doorbreken en de veerkracht van de Afghaanse gemeenschap vergroten. Maar net zoals 
een te snelle aftocht rampzalig kan zijn voor de interne en regionale stabiliteit, zo kan 
ook een te sterke toename van de niet-militaire hulp via de regering leiden tot meer 
verspilling, corruptie en wrevel bij de bevolking. Om dit te vermijden, moeten de 
donoren samenwerken met de Afghaanse partners om de instellingen en de 
gezagsdragers meer gevoelig te maken voor de noden van de bevolking en efficiënter te 
laten werken. De overdracht van de verantwoordelijkheid voor de besteding van de 
hulp aan de regering mag niet ten koste gaan van rigoureuze controles over de 
besteding van het geld van de belastingbetaler.

Sinds 2009 en de surge (de aanzienlijke toename van het aantal soldaten die op korte 
tijd effectief werden ingezet) is de strategie van Washington gericht op het verhogen 
van het aantal operaties tegen de Taliban, het ‘verleiden’ van gematigde opstandelingen 
om de kant van de regering te kiezen, het uitbreiden van de dienstverlening aan de 
bevolking en de versterking van de Afghaanse veiligheidstroepen. Tegelijk, en als 
onderdeel van dezelfde strategie, wordt geprobeerd een duurzame vrede te 
onderhandelen met de leiding van de Taliban. Maar omdat de Afghaanse politie 
onbekwaam blijkt om de wet te handhaven en het Afghaanse leger de opstandelingen 
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niet de baas kan, kunnen de middelen die zijn geïnvesteerd in de versterking van de 
veiligheidstroepen, weggegooid geld blijken als de Taliban via geheime deals 
grondgebied en autoriteit terug kunnen winnen. Een overhaast vertrek uit Afghanistan 
zou een staat achterlaten die de interne en regionale veiligheid niet kan garanderen en 
zou waarschijnlijk leiden tot een nieuwe, destructieve burgeroorlog. De delen van 
Afghanistan die in handen zijn van de Taliban, zouden ook vrijplaatsen worden voor 
hun Pakistaanse bondgenoten, met inbegrip van tribale militanten en groepen die 
banden hebben met al-Qaida.

Hulp is van vitaal belang om een stabiel Afghanistan op te bouwen op de ruïnes 
van decennia van burgeroorlog. Maar de donoren zijn er niet in geslaagd een duurzame 
vooruitgang te bereiken en de staat minder afhankelijk te maken van externe 
financiering. Afghanistan heeft al miljarden dollar hulp ontvangen, maar het land blijft 
afhankelijk van zijn donoren, niet enkel voor ontwikkelingsprojecten maar zelfs voor 
gewone lopende werkingskosten. En omdat de massale instroom van donorgeld de 
corruptie aanwakkert, is Kaboel nog minder geneigd om in te gaan op de noden van 
zijn bevolking.

Door te sterk de nadruk te leggen op de veiligheidssector is de internationale 
gemeenschap er niet in geslaagd de tekortkomingen van de Afghaanse staat recht te 
zetten. Die tekortkomingen zijn overduidelijk: een overgecentraliseerd niet-werkend 
politiek systeem, een falend juridisch systeem en endemische corruptie – stuk voor stuk 
factoren die de opstand in de hand werken. In plaats van de harten en de geesten van 
de Afghanen te winnen, was de hulp te sterk gebonden aan de bestrijding van de 
opstand en te sterk onderworpen aan de militaire planning en prioriteiten. Dat heeft 
geleid tot een negatieve perceptie van de hulp bij de Afghanen. Daardoor worden 
incidenten verklaarbaar zoals het verbranden van NAVO-hulpgoederen in Ghazni door 
burgers in maart 2011.

Als de donoren eind 2011 opnieuw samenkomen in Bonn, tien jaar na de eerste 
conferentie over de wederopbouw van Afghanistan, moeten ze vermijden een 
tijdplanning op te stellen die gewoon een afspiegeling is van de NAVO-planning voor 
de terugtrekking van de buitenlandse troepen. Ze moeten een nieuw plan voor de 
ontwikkeling van Afghanistan opstellen dat verder gaat dan de huidige samenwerking 
met de regering. De internationale gemeenschap doet er goed aan om meer hulp te 
kanaliseren via het budget van de overheid, maar ze moet ook beseffen dat hiervoor 
meer inspanningen nodig zijn om de lokale capaciteiten en het eigenaarschap te 
versterken. Dat vergt meer dan een snelle overdracht van middelen op weg naar een 
overhaast (militair) vertrek.
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aanBeVelInGen
aan de internationale gemeenschap, in het bijzonder de Vs en zijn 
naVo-bondgenoten en de europese unie

1. Koppel de niet-militaire hulp los van de bestrijding van de opstand; 
opdrachten en vereisten van burgerlijke bijstand moeten los van de inzet van 
militairen bepaald worden.

2. Intensifieer en verbreed de samenwerking met andere delen van de 
Afghaanse staat buiten Kaboel en de regering-Karzai, o.a. met de verkozen 
provinciale raden en de provinciale ontwikkelingscomités.

3. Verbeter de levering van de hulp door:
•	 voorrang te geven aan budgetsteun via het Afghan Reconstruction Trust 

Fund, andere multilaterale trustfondsen en ministeries; engageer u om 
ook na 2014 deze hulp te verstrekken, maar maak de hulp afhankelijk 
van het bereiken van duidelijke doelstellingen;

•	 het werken met buitenlandse privébedrijven te beperken en de inzet 
van die bedrijven voor andere dan infrastructuurbouwprojecten te 
beëindigen; sluit contracten af met Afghaanse en internationale ngo’s, 
in samenwerking met de Afghaanse bevoegde ministeries;

•	 nauw samen te werken met de verkozen provinciale raden en de 
ontwikkelingscomités bij het formuleren van haalbare plannen die de 
reële noden weerspiegelen; verhoog de capaciteiten van de provinciale 
raden om de uitvoering van deze plannen op te volgen;

•	 bij de centrale regering aan te dringen op de overdracht van 
voldoende middelen aan de provincies om de provinciale 
ontwikkelingsplannen uit te voeren.

4. Beperk de rol van de militairen in humanitaire, ontwikkelings- en 
wederopbouwprojecten en verzeker in elk geval meer coördinatie tussen de 
militaire en burgerlijke actoren door:

•	 het mandaat en de middelen van de Provinciale Reconstructieteams 
en het overleg met de lokale Afghaanse overheden te harmoniseren; 
leg duidelijke normen vast voor de overgang van deze teams van 
militaire naar burgerlijke teams en uiteindelijk naar gewone door 
burgers geleide ontwikkelingsstructuren;

•	 de rol die de militairen (het ministerie en het leger zelf) uit de 
donorlanden spelen bij de niet-militaire hulp te beperken en 
uiteindelijk stop te zetten;

•	 te verzekeren dat militaire hulpmiddelen en personeel niet worden 
gebruikt voor de levering van humanitaire hulp, tenzij anders 
gevraagd door de Afghaanse burgerlijke overheden (Afghanistan 
National Disaster Management Authority);

•	 niet langer te rekenen op militaire of burgerlijke plannen die snelle 
successen in het vooruitzicht stellen; steun daarentegen programma’s 
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zoals het Afghan National Solidarity Program, dat in onrustige gebieden 
effectiever is gebleken in de opbouw van relaties tussen de Afghanen 
en de overheid.

5. Werk nauw samen met de Afghaanse regering bij het ingaan op oproepen 
voor meer doorzichtigheid in de besteding van de hulp door:

•	 het Afghaanse ministerie van Financiën regelmatig gegevens door te 
spelen over fondsen en programma’s;

•	 mechanismen op te stellen voor het doorlichten van bedrijven die 
projecten uitvoeren; eis van die bedrijven dat ze de donoren wijzen op 
fraude door Afghaanse instellingen;

•	 het toezicht van het Afghaanse parlement op buitenlandse fondsen en 
ontwikkelingsprojecten te bevorderen.

6. Beperk het misbruik van donorgeld door:
•	 personen die werken voor bedrijven die veiligheids- of 

ontwikkelingscontracten in de wacht slepen te screenen; beëindig 
contracten met bedrijven die worden geleid door voormalige 
krijgsheren of personen met banden met de georganiseerde 
criminaliteit;

•	 er bij de centrale regering op aan te dringen dat ze alle 
beschuldigingen van fraude in commerciële bedrijven grondig 
onderzoekt, zoals in het geval van de Kaboel Bank.

7. Vergroot de administratieve en fiscale autonomie van de Afghaanse staat 
door:

•	 een einde te maken aan het vormen van afzonderlijke eenheden 
binnen ministeries waar internationale adviseurs werken; geef in de 
plaats daarvan de nodige middelen en opleiding aan de bevoegde 
ministeries

•	 Afghanistan minder afhankelijk te maken van het buitenland door 
te investeren in de energiesector, de industrie en de landbouw, via 
kanalen zoals het door de Aziatische Ontwikkelingsbank beheerde 
infrastructuurfonds.

8. Maak van de opbouw van de rechtsstaat het zwaartepunt van de counter-
insurgencystrategie door de kwaliteit en het professionalisme van de 
Afghaanse politie en het leger te verhogen; steun de hervorming van het 
gerecht en zet de steun aan lokale milities stop.

9. Bewijs de geloofwaardigheid van uw eigen principes door van de regering 
te eisen dat ze de internationale verdragen toepast die Afghanistan heeft 
ondertekend, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van vrouwen 
en minderheden; verminder de hulpstromen indien die verbintenissen niet 
nagekomen worden; bescherm de rechten van vrouwen en minderheden 
door sommige sectoren van de maatschappij buiten de controle van de 
regering te houden, ook als de Afghaanse staat meer verantwoordelijkheid 
krijgt voor de besteding van de hulp.
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aan de regering van afghanistan 
10. Zorg voor meer doorzichtigheid bij de besteding van de hulp door:

•	 samen te werken met het parlement voor de toewijzing van de hulp 
en de uitvoering van de ontwikkelingsprogramma’s;

•	 verstrek tijdig openbare informatie over financiering en programma’s 
via de databank van het Afghaanse ministerie van Financiën 
(Development Assistance Database), de Donor Financial Review en het 
Development Cooperation Report.

11. Steun de capaciteitsopbouw van de provinciale en lokale overheden door:
•	 de provincies de bevoegdheid te geven om budgetten op te stellen 

voor het uitgeven van lokaal geïnde belastingen; verdeel de 
ontwikkelingsbudgetten over de provincies op basis van de noden;

•	 de wet van 2007 op de provinciale raden te wijzigen om hun 
mandaat beter te definiëren; geef de provinciale raden politieke en 
fiscale autonomie en institutionaliseer hun rol in het toezicht op de 
uitvoering van de provinciale ontwikkelingsplannen;

•	 ervoor te zorgen dat de provinciale bevoegde administraties en de 
lokale overheden, en dus ook de provinciale ontwikkelingscomités en 
de verkozen provinciale raden, voldoende middelen hebben om de 
provinciale ontwikkelingsplannen uit te voeren en op te volgen.

12. Verminder de afhankelijkheid van buitenlandse hulp en genereer inkomsten 
door te investeren in grootschalige infrastructuurprojecten, in het bijzonder 
in de energiesector en de landbouw; geef voorrang aan de opbouw van een 
efficiënte overheidsdienst voor de inning van belastingen en invoerrechten.



31

nummer 57 – september 2011 – www.mo.be/papers 
[ Buitenlandse hulp en het conflict in Afghanistan ]

Buitenlandse hulp aan Afghanistan (cijfers in miljoen dollar)

Donor Beloften
(2002-2013)

Engagementen
(2002-2011)

Overdrachten
(2002-2010)

Verenigde Staten 56.100 44.356 37.118

Japan 7.200 3.152 3.152

Duitsland 5.29 2.130 762

Europese Unie 3.068 2.883 2.594

Aziatische 
Ontwikkelingsbank 2.200 2.269 1.005

Ver. Koninkrijk 2.897 2.222 2.222

Wereldbank 2.800 2.137 1.700

Canada 1.769 1.256 1.256

India 1.200 1.516 759

Noorwegen 938 775 636

Nederland 864 1.015 1.015

Italië 753 645 540

Iran 673 399 377

Denemarken 533 438 438

Zweden 515 635 635

Australië 369 744 656

Spanje 308 220 194

VN 305 446 182

Saoedi Arabië 268 140 103

China 252 139 58

Rusland 239 151 147

Zwitserland 197 118 102

Agha Khan 
Developm. Network 190 140 140

Finland 152 160 160

Turkije 143 213 180

Frankrijk 134 323 174

28 andere donoren 886 630 500

Totaal 89.982 69.252 56.805
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Reeds verschenen Mo*papers
2011

•	 feb 2011: Realiteit of mythe? Minerale rijkdom als motor van het geweld in het oosten van Congo (Rachel 
Perks en Koen Vlassenroot)

•	 mar 2011: Welke toekomst voor de ontwikkelingssamenwerking? (Nemat Shafik)
•	 apr 2011: Waarom gelijkheid beter is voor iedereen (Richard Wilkinson en Kate Pickett)
•	 mei 2011: Is het einde van de bevolkingsgroei werkelijk in zicht? (Ronald C. Schoenmaeckers)
•	 juni 2011: Een uitweg uit de nieuwe voedselcrisis? (Saartje Boutsen)
•	 sep 2011: Erkenning van de Palestijnse staat: een game changer? (Brigitte Herremans)

2010

•	 dec 2010: Heeft Congo kans van slagen? (Tom De Herdt, Kristof Titeca en Inge Wagemakers)
•	 nov 2010: Heeft de crisis het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking ondermijnd? (Tom De Bruyn & 

Ignace Pollet)
•	 nov 2010: De laatste energiecrisis? Betekent piekolie het einde van de homo Petroliensis? (Elias Verbanck)
•	 sep 2010: Wat doet China in Afrika en Latijns-Amerika? (John Vandaele & Marc Vandepitte)
•	 sep 2010: De millenniumdoelstellingen: wachten op de grote doorbraak? (Lonne Poissonnier & Rudy De 

Meyer)
•	 jun 2010: Hoe goed zijn Brazilië, China en India in armoedebestrijding? (Emiel Vervliet)
•	 mei 2010: Why is poverty a human right crisis? (Irene Khan and Steven Vanackere)
•	 mei 2010: Wat is nu eigenlijk goed bestuur? (Emiel Vervliet)
•	 apr 2010: Is er Apartheid in het Heilige land? (Korneel De Rynck)
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