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â In mei 2016 pochte de president van Oeganda, Yoweri

Museveni, tijdens zijn vijfde inauguratietoespraak: “Voor het

eerst in 500 jaar kent Oeganda een periode van langdurige vre-

de. En ons land zal vrede blijven kennen.” Haaks op deze uit-

spraak staat het feit dat Oeganda een van de actiefste legers uit

de regio heeft. Op het moment van de uitspraak was het

Oegandese leger (Uganda People’s Defence Force of UPDF) aan

het vechten op twee verschillende fronten. In Somalië vormde

het al sinds 2007 de hoofdmoot van de AMISOM-operatie en

in de Centraal-Afrikaanse Republiek waren Museveni’s militai-

ren nog altijd op zoek naar de restanten van de Lord’s Resistance

Army (LRA). Enkele maanden later stak een Oegandees mili-

tair contingent nogmaals de grens over met Zuid-Soedan, nog

geen half jaar nadat de troepen zich daar officieel hadden

teruggetrokken. 

De voorbije twee decennia waren er Oegandese militaire inter-

venties in niet minder dan zes verschillende buitenlandse con-

flicten: de opstand van het LRA (1987-…), de tweede Soedanese

burgeroorlog (1995-2005), de eerste en de tweede Congo-oor-

log (1996-1997 en 1998-2000), de Somalische burgeroorlog

(2007- ...) en de Zuid-Soedanese burgeroorlog (2013-…). 

Aangezien in Oeganda de wil van de president de sleutel is om

het buitenlands beleid te begrijpen, moeten we de verklaring

voor dit militaristische beleid inderdaad ook zoeken bij de pre-

sident zelf. Museveni staat bekend als een aanhanger van het

idee dat het militaire apparaat het ultieme instrument is voor

het voeren van een krachtig buitenlands beleid. Het is die gre-

tigheid voor militaire machtsontplooiing die al jarenlang het

Oegandees buitenlands beleid kenmerkt, en bijgevolg zoveel

invloed heeft op de situatie in de regio van de Grote Meren. 

Omdat Oeganda een van de belangrijkste spelers in de regio is,

biedt een inkijk in de voordelen en beweegredenen van buiten-

landse militaire interventies een beter inzicht in deze door

conflicten geteisterde regio. We gaan na hoe oorlog en conflict

een verlengstuk vormen van de binnenlandse politiek en een

oplossing bieden voor interne noden. Deze inzichten kunnen

bovendien nuttig zijn in het voorspellen van een Oegandese

(militaire) reactie op de recente heropleving van onlusten in

Congo, op de dreigende genocide in Zuid-Soedan of de politie-

ke crisis in Burundi.

Elke vechtende partij heeft natuurlijk altijd zekere motieven en

voordelen om de wapens op te nemen. Het voeren van oorlog

verzekert de Oegandese president de steun van de twee belang-

rijkste pijlers van zijn macht: de donorgemeenschap en het

leger. Enerzijds geeft de deelname aan militaire conflicten de

president toegang tot buitenlandse steun en krediet bij de

internationale gemeenschap om een autoritaire koers te blij-

ven varen. Anderzijds zorgen militaire expedities voor de ont-

sluiting van grondstoffen en middelen die noodzakelijk zijn

om de neopatrimoniale staat te onderhouden. Hiermee wordt

niet geïmpliceerd dat Museveni conflicten doelbewust uitlokt,

maar eerder dat de actieve deelname aan gewapende conflicten

en in sommige gevallen de instandhouding ervan, zijn politie-

ke dominantie stevig verankeren.

Inleiding
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â In Oeganda is al decennia geen militair regime meer aan de

macht – in die zin dat het leger geen controle meer uitoefent

over de staat. Maar het leger vormt wel nog de machtsbasis

voor het politieke systeem. Museveni kwam in 1986 aan de

macht met zijn National Resistance Army (NRA) na een lange

guerrilla tegen de strijdkrachten van Milton Obote. Sinds die

tijd is het militaire apparaat een belangrijke pijler van zijn

macht gebleven. Het huidige leger is de directe erfgenaam van

het NRA en net als kort na de staatsgreep zijn ook tegenwoor-

dig het politieke en het militaire leven nauw met elkaar verwe-

ven. Zo worden sleutelposities in de politiek en de ambtenarij

bekleed door militair personeel. Sinds de verkiezingen van

2006 is dat ook het geval bij de politie en in de media. Verder

staat in de grondwet dat te allen tijde tien vertegenwoordigers

van het leger in het parlement moeten zetelen, naast de der-

tien zetels die al gereserveerd zijn voor veteranen van de Bush

War (lees: de oude strijdmakkers van de president). Zulke

benoemingen moeten de indruk wekken dat het leger een deel

van de samenleving is zonder die samenleving te domineren.

In werkelijkheid worden deze benoemingen alom geïnterpre-

teerd als een bewijs van de sluipende militarisering van de

Oegandese staat.

Net als in elk ander Afrikaans semi-autoritair regime liggen ook

in Oeganda persoonlijke cliëntelistische relaties aan de basis van

de politieke verdeelsleutel. De zogenaamde historicals, het net-

werk van vertrouwelingen rond Museveni dat de kern vormde

van het NRA, deelden na de staatsgreep van 1986 in de overwin-

ning. Terwijl hij de hoofdvogel afschoot en het presidentschap

en het grootste deel van de eer opeiste, hadden ook zij alles op

het spel gezet. Hierdoor konden ze aanspraak maken op een

deel van de winst. Om zich te verzekeren van hun loyauteit,

moest Museveni hen nadat hij zijn intrek had genomen in het

presidentieel paleis belonen met hooggeplaatste posities en

militaire titels die toegang geven tot openbare middelen.

Dit is niet alleen een manier om de stabiliteit van zijn regime

te garanderen, maar Museveni wordt hiertoe ook om een ande-

re reden gedwongen. Om de Bush War te kunnen winnen,

pleegde het NRA – zoals veel andere rebellengroepen – niet

nader gedefinieerde gruwelijkheden. Zoals oudgediende gene-

raal Kahinda Otafiire pleegt te zeggen, zouden die “veel proble-

men veroorzaken” als ze zouden uitkomen. Om zijn eigen

mythe en reputatie te beschermen, moet Museveni zich dus

verzekeren van het stilzwijgen van zijn oude strijdmakkers. De

meesten van hen zijn medeplichtig en hebben er dus persoon-

lijk belang bij dat deze zaken niet aan het licht komen, maar

het volstaat dat één ontevreden generatiegenoot zoals Otafiire

zijn mond opent om het hele systeem onderuit te halen. Daar-

om moet Museveni hen paaien met openbare ambten en hun

toestaan om overheidsmiddelen om te leiden naar persoonlij-

ke rekeningen.

Om die reden moet het bewind in Oeganda worden beoor-

deeld zoals Patrick Chabal en Jean-Pascal Daloz in 1999 al wis-

ten in hun boek Africa Works (zie bibliografie): “Sommige

staatshoofden, zoals Museveni, hebben relatief weinig per-

soonlijke nood aan de status van Big Man en blijken oprecht

bereid om noden op korte termijn te overstijgen om doelstel-

lingen op lange termijn te behalen (…) maar zitten gevangen

in de patrimoniale staat.” De macht en autoriteit van een Big

Man is afhankelijk van zijn rijkdom en van de manier waarop

en met wie hij deze herverdeelt. Het archetype van dit soort

staatshoofd was Mobutu. In Zaïre moest iedereen kunnen

mee-eten in de parasitaire staatsstructuur. De keerzijde is dat

de Big Man even snel zijn autoriteit en positie kan verliezen

wanneer de (staats)middelen uitgeput zijn. 

Of Museveni het wil of niet: om zijn neopatrimoniale bewind

te kunnen aanhouden en zijn positie te vrijwaren, heeft hij

nood aan middelen en functies om onder zijn cliënten uit te

delen. Militaire corruptie is al sinds de late jaren 1990 een van

de voornaamste wegen waarlangs deze middelen en functies

worden ontsloten en verdeeld. Naast talrijke verduisterings-

schandalen blijkt de gemakkelijkste weg naar militaire corrup-

tie weliswaar in het buitenland te liggen.

MILITAIR CLIËNTELISME 
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Tijdens de Eerste Congo-oorlog (1996-1997) was het econo-

misch aspect slechts een zij-effect, dat Oeganda hielp om de

oorlog te financieren. In 1998 was het verbreken van de rela-

ties met Kabila en de daaropvolgende tweede Oegandese inter-

ventie echter even sterk gegrond in het beschermen van econo-

mische belangen als in het veiligstellen van de grensgebieden.

Het staat onbetwistbaar vast dat de veiligheidsdoelstellingen

na enkele maanden werden opzijgeschoven en plaats moesten

ruimen voor economische en financiële belangen (Vlassen-

root, Perrot en Cuvelier, zie bibliografie).

Het Oegandese leger UPDF had al gauw door hoe het zijn

militaire aanwezigheid kon omvormen tot een winstgevende

onderneming. Al kort na hun aankomst in 1996 namen

Oegandese officieren bestaande informele transnationale han-

delsnetwerken in Kisangani en Ituri over voor eigen gewin.

Maar pas na de tweede interventie in 1998 begonnen de roof

van de Congolese natuurlijke rijkdommen en de uitbuiting

van de bevolking systematische proporties aan te nemen. Toen

evolueerden individuele plunderingen tot grootschalige zake-

lijke ondernemingen en afspraken tussen UPDF-officieren,

rebellenleiders, politieke elites en handelaars. Die stonden in

verbinding met legale en illegale internationale handelsnet-

werken, die wel altijd werden gedomineerd door Oegandese

officieren met een neus voor zaken.

Deze dominante groep was nauw verbonden met de top van

het Oegandese bewind. In 2001 legde een VN-onderzoeks-

groep het aandeel van enkele hooggeplaatste militairen in dit

netwerk bloot, onder meer van Nobel Mayombo, Kahinda Ota-

fiire en Peter Kerim. Ook familieleden van Museveni waren

betrokken, zoals zijn zoon Muhoozi Kainerugaba en zijn broer

Salim Saleh. Vooral deze laatste was, samen met brigadier

James Kazini, een sleutelfiguur in dit even illegale als elitaire

handelsnetwerk. Salim Saleh is aandeelhouder in een conglo-

meraat van bedrijven, waaronder luchtvaartmaatschappijen,

privéveiligheidsbedrijven en transportfirma’s. Terwijl Kazini

de illegale activiteiten van het UPDF in Congo orkestreerde,

faciliteerde Saleh via zijn zakenimperium de commercialise-

ring van de geplunderde grondstoffen en verbond hij de oor-

logseconomie met internationale legale en illegale handels-

stromen.

Hoewel sommigen geloven dat de officieren in Congo groten-

deels op eigen houtje handelden en dat Museveni deze plunde-

ring niet in gedachten had toen hij zijn troepen het land in

stuurde, bleek de president er uiteindelijk toch niet al te veel

bezwaar tegen aan te tekenen. Hij ontkende meermaals het

bestaan van de militaire grondstoffenroof en de smokkelnet-

werken, zelfs wanneer hij werd geconfronteerd met bewijzen

die werden geleverd door zijn eigen soldaten en de VN. Hier-

door achtte de VN hem in 2002 medeplichtig aan de plunde-

ring van Congo.

Het is vrij onwaarschijnlijk dat de president niets wist van het

bestaan en de schaal van deze illegale exploitatie, niet in het

minst omdat zijn eigen broer en een groot deel van zijn ver-

trouwelingen een sleutelrol opeisten. Ook al had Museveni de

plundering niet geïnitieerd, hij zag er al snel de voordelen van

in. De voortdurende nood aan patrimoniale middelen, die voor

het grijpen lagen in Oost-Congo, zorgde dat hij al snel zijn

zegen gaf – of alles toch oogluikend liet gebeuren. De presi-

dent was inderdaad niet al te opgezet met de plundering van

zijn buurland, aangezien dit Congo verzwakte als regionale

partner. Hij droomde eerder van een stabiele handelspartner,

terwijl de roof alleen enkelingen verrijkte en niet Oeganda als

staat. Maar deze enkelingen bekleedden wel de sleutelposities

in zijn regime. 

Tekenend voor de connectie tussen de Oegandese militaire

ondernemers en de formele staat is het feit dat de meesten,

ook na de internationale veroordeling van hun wandaden,

opnieuw werden geïntegreerd in het Oegandese staatsbestel

en nog altijd een hoog ambt bekleden. Van de sleutelfiguren

moest enkel James Kazini de gevolgen van zijn daden dragen,

hoewel zijn veroordeling waarschijnlijk eerder een gevolg was

van zijn politieke ambities dan van zijn aandeel in de plunde-

ring.

de schaduwnetwerken in congo
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Het einde van de gemilitariseerde handelsnetwerken in Oost-

Congo betekende eveneens het einde van grootschalige cor-

ruptie bij het UPDF. Dit gebeurde niet omwille van de interna-

tionale kritiek of de onwettelijkheid ervan, maar simpelweg

omdat het opperbevel niet meer wil dat zulke praktijken de

operationele capaciteit en effectiviteit van het Oegandese leger

ondermijnen. Aangezien Museveni het UPDF wil profileren

als het meest efficiënte leger in Oost-Afrika – als een visite-

kaartje voor zijn regionale relevantie – mag dit leger niet wor-

den gezien als een bende plunderende bandieten. Als hij de

reputatie van het leger zou laten aantasten door wanbeheer en

corruptie, zou hij de steun en geloofwaardigheid verliezen van

zowel de modale soldaat als van de donorgemeenschap.

Desondanks is het Oegandees leger sindsdien niet gevrijwaard

gebleven van corruptie. Terwijl grootschalige economische

plundering zoals in Congo tot het verleden lijkt te behoren,

zijn ook bij meer recente Oegandese militaire interventies

gevallen van plundering en corruptie gemeld. Dit is immers

gewoon de manier waarop het systeem werkt.

In Zuid-Soedan en in de Centraal-Afrikaanse Republiek tij-

dens de jacht op het LRA in de jaren 2000 deden Oegandese

troepen zelfs geen moeite om hun gevoel voor zaken te verber-

gen. Illegale houtkap en wapensmokkel waren schering en

inslag. Het tropisch hout werd vanuit de Centraal-Afrikaanse

Republiek naar Kampala vervoerd in Amerikaanse vliegtuigen.

De proliferatie van vuurwapens nam zulke proporties aan dat

het UPDF werd aangewezen als de hoofdoorzaak van de groei-

ende onveiligheid in de streek. Een dorpshoofd herinnerde

zich: “Het UPDF is hier niet om te vechten, maar wil gewoon

geld verdienen”. Hier waren de hoofddaders voornamelijk

lagere officieren, niet de toplaag of verwanten van de president

zoals in Congo. Het is echter niet ondenkbaar dat de hogere

commandostructuur een graantje meepikte en daarom de ille-

gale handel toeliet.

Er zijn sterke vermoedens dat Museveni’s getrouwen ook tij-

dens de ontplooiing van het UPDF in de Zuid-Soedanese bur-

geroorlog in 2013 winst wisten te maken, al gebeurde dat op

een zakelijker manier dan voorheen. Tijdens dit conflict ver-

trokken namelijk colonnes vrachtwagens van het huis van

Salim Saleh naar de Soedanese grens, om daar levensmidde-

len en andere goederen belastingvrij te verkopen. Het Status of

Forces Agreement, waarin de modaliteiten van de UPDF-opera-

tie waren vastgelegd, liet Oegandese soldaten immers toe per-

soonlijke zaken in het land te brengen zonder dat ze daar tak-

sen op hoefden te betalen. Saleh maakte hier handig gebruik

van om de noodlijdende Soedanese markt in te palmen. Het

Status of Forces Agreement voorzag daarnaast dat Zuid-Soedan

de brandstofkosten zou terugbetalen. Terwijl ze in Djoeba vol-

houden dat ze deze afspraak zijn nagekomen, heeft de Oegan-

dese schatkist geen geld ontvangen. Dat bedrag is, waarschijn-

lijk nog verhoogd met een extra oorlogspremie, rechtstreeks in

de handen van het door de president gedomineerde ministerie

van Defensie beland en niet bij het parlement, dat de kosten

van de interventie had voorgeschoten.

Ook bij de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië AMIS-

OM is er sprake van corrupte praktijken. Een Amerikaans

waarnemer zegt over het UPDF: “goede soldaten, maar som-

migen van de officieren zijn dieven”. In 2012 dienden verschil-

lende soldaten een klacht in over achtergehouden of niet-uitbe-

taalde soldij. Velen kregen bedorven rantsoenen of zelfs geen

rantsoen, omdat het verkocht was. Dekens die waren voorzien

door de VN, zouden meteen zijn doorverkocht, wat resulteerde

Het einde van de officiële Oegandese aanwezigheid in Congo

in 2003 betekende niet het einde van de illegale exploitatie van

het land. Congolese soldaten namen al snel de Oegandese oor-

logseconomie over, maar Oeganda bleef lokale paramilitaire

organisaties steunen om de controle over het grensgebied en over

de economische activiteit te behouden. Dankzij het voortbestaan

van deze contacten en oude netwerken behouden Oegandese

ondernemers een voet aan de grond in Congo.

het einde van de militaire corruptie?
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in een verlies van 105 miljoen Oegandese shilling. Munitie en

brandstof blijken de meest gegeerde handelswaar. Zo werden

gepantserde voertuigen niet ingezet om de voorziene brand-

stof te kunnen verkopen.

Toen dit alles Museveni ter ore kwam, eiste hij meteen een

onderzoek. Dit nieuws zorgde uiteraard voor nogal wat span-

ning bij de hogere officieren, die zich opeens allemaal wilden

bemoeien met de samenstelling van de onderzoekscommissie.

Enkele twijfelachtige kandidaten overleefden de selectie, tegen

sommigen liepen disciplinaire procedures, anderen hadden

een verdacht verleden in Kampala’s zakenwereld. Uiteindelijk

kregen enkele lagere officieren de schuld, maar de zenuwach-

tigheid bij de hogere officieren laat natuurlijk vermoeden dat

er meer aan de hand is. De diefstal van AMISOM-materieel

gebeurde inderdaad op zo’n grote schaal, dat zij deel moet uit-

maken van een goed opgezette onderneming. Indien die zou

worden onderworpen aan een ernstig en onafhankelijk onder-

zoek, zouden zeker enkele grote namen in de Oegandese poli-

tiek-militaire wereld aan het licht komen. De naam van briga-

dier Leopold Kyenda, de man die de onderzoekcommissie

samenstelde, maar ook die van huidig bevelhebber van de

UPDF-grondtroepen David Muhoozi zijn al genoemd in dit

complot waarin militaire logistieke middelen, zoals brandstof,

militaire bescherming en mankracht ter beschikking worden

gesteld aan onder andere een buitenlands bedrijf dat beveilig-

de wegen aanlegt in Somalië. Ondanks sluitend bewijs hier-

voor is het sprekend dat de hogere officieren alweer buiten

schot blijven en de kans krijgen om de feiten aan te passen, ter-

wijl de lagere officieren moeten opdraaien voor hun misdaden.

Net als in de Democratische Republiek Congo is het in Zuid-

Soedan en Somalië hoogst twijfelachtig of Museveni recht-

streeks betrokken was bij het opzetten van deze illegale net-

werken. Door zijn afkeurende reactie valt zelfs te betwijfelen of

hij zulke corruptie nog wil toelaten. Maar het is een feit dat hij

in enkele decennia een systeem heeft opgebouwd dat zulke

praktijken toestaat en er zelfs op teert.

â Museveni’s regime is al vanaf het begin in 1986 zwaar afhan-

kelijk van buitenlandse (ontwikkeling)hulp en de steun van de

internationale gemeenschap. In de jaren 1990 was ongeveer de

helft van het nationale budget afkomstig van donoren. Tussen

2002 en 2007 bedroeg de budgettaire steun aan het land in de

vorm van directe transfers nog altijd tussen de 600 miljoen en 1

miljard dollar.

In de jaren 1990 was de gemakkelijkste manier om deze nood-

zakelijke internationale steun te verkrijgen het aanvaarden en

uitvoeren van liberale economische hervormingen. Oeganda

ontwikkelde zich daarom tot een van de succesvolle voorbeelden

van liberalisering, waar internationale financiële instellingen

graag naar verwezen om de doeltreffendheid van hun hervor-

mingsprogramma’s te verdedigen. Omdat de donorgemeen-

schap een van zijn meest succesvolle voorbeelden niet graag wil-

de ondermijnen, was ze bereid een oog dicht te knijpen voor de

minder democratische aspecten van Museveni’s regime. Op die

manier kon Oeganda grotendeels ontsnappen aan de groeiende

gevoeligheid voor democratie, mensenrechten en corruptie. De

laatste jaren, door de eis vanuit de internationale gemeenschap

naar meer controle en transparantie na duidelijk zichtbaar mis-

bruik, verliezen economische hervormingen echter veel van

hun aantrekkelijkheid.

Door de groeiende belangstelling en steun voor Afrikaanse ini-

tiatieven van vredeshandhaving heeft regionaal conflictbeheer

vandaag de plaats ingenomen van liberaliserende hervormingen

als best practice om toegang te krijgen tot noodzakelijke interna-

tionale steun. Daarbij maakt het niet uit of de conflicten in kwes-

tie een directe bedreiging vormen voor de deelnemende staat of

niet. Met het voeren van een actief en interventionistisch buiten-

lands beleid probeert Museveni zich te profileren als ‘bewaker

van de stabiliteit’ in de regio van de Grote Meren en onmisbaar

te blijven voor de donorgemeenschap. En daarin is hij met glans

geslaagd. Door zich te mengen in de talrijke onlusten in de regio

HET BEÏNVLOEDEN VAN DE DONORGEMEENSCHAP
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en een actief imagobeheer te voeren, slaagt hij erin zich bij de

internationale gemeenschap op te werpen als de go-to staats-

man in de regio. Daarvoor geeft de president jaarlijks ongeveer 1

miljoen dollar uit aan consultancybedrijven en lobbygroepen in

Washington en Londen.

Veel buitenlandse vertegenwoordigers geven toe dat Oeganda,

en meer bepaald het UPDF, een onontbeerlijke factor is gewor-

den in het stabiliseren van de regio. Door zich te profileren als

stabiliserende en noodzakelijke speler in de regio, kan Museve-

ni internationale steun behouden zonder toe te geven aan de

eisen tot democratisering die daar meestal mee samenhangen

en die de autoritaire basis van zijn bewind zouden ondermijnen.

bouwen aan zijn imago: de war on terror tegen het lra

Al sinds de jaren 1990 lukt het Museveni om zich te profileren

als belangrijkste bondgenoot van de Verenigde Staten en het

Verenigd Koninkrijk in de strijd tegen de verspreiding van het

islamitische extremisme in Afrika. Die positie kan hij vooral

uitspelen door zijn rivaliteit met het ‘islamitische bolwerk’

Khartoem. Museveni weet de rol van een militante islamiti-

sche dreiging in de jarenlange rivaliteit tussen Oeganda en

Soedan sterker uit te vergroten dan ze lang geweest is. De riva-

liteit draait in feite meer rond politiek, veiligheid en verdeling

van invloedssferen dan rond religie.

Al sinds 1996 ontvangt Oeganda, samen met Ethiopië en Eri-

trea, jaarlijks een mooi bedrag van de Amerikaanse regering

voor zijn rol als ‘frontstaat’. In de nasleep van de aanslagen in

de VS van 11 september 2001 is dit bedrag gestegen. De jaar-

lijkse ‘hulp’ van de VS aan Oeganda wordt nu geschat op 750

miljoen dollar per jaar, waarvan 170 miljoen voor militaire

hulp en samenwerking. Daarnaast kan Museveni ook rekenen

op steun van zowel de Verenigde Staten als het Verenigd

Koninkrijk, om hun invloed aan te wenden bij de donorge-

meenschap indien hij een groter aandeel van zijn internatio-

naal gesteunde staatsbudget wil omleiden naar het militaire

apparaat. Oeganda heeft zijn status als internationale bondge-

noot tegen het terrorisme bovendien kracht bijgezet door zich

sterk toe te leggen op informatievergaring over terroristische

netwerken. En het is maar al te graag bereid die informatie te

delen met andere landen, ook met België.

Het uitroepen van de Global War on Terror in 2001 bood Muse-

veni een machtig instrument om internationale steun te krij-

gen voor zijn minder populaire militaire excursies tegen

Oegandese rebellen in Oost-Congo en Zuid-Soedan. Waar de

Oegandese rebellen van het LRA en de Allied Democratic Forces

(ADF) voorheen ‘bandieten’ en ‘criminelen’ werden genoemd,

werden ze na 9/11 uitdrukkelijk voorgesteld als islamitische

terroristische dreiging. Dankzij Oegandees lobbywerk kwa-

men beide rebellengroepen op de lijst van terroristische orga-

nisaties te staan, zodat een nationaal conflict onderdeel werd

van de wereldwijde oorlog tegen terreur.

Ondanks de christelijke naam van het Lord’s Resistance Army is

er inderdaad wel sprake van een zekere connectie tussen het

LRA en de islam. Tijdens hun vlucht naar het zuiden van Soe-

dan bekeerden veel strijders zich tot de islam, niet vanwege

hun geloofsopvatting maar eerder uit opportunisme om

wapens en materiaal te krijgen van de Soedanese regering.

Samenwerking met Khartoem ligt ook aan de basis van het ver-

haal van de ‘islamitische’ ADF. Soedan sponsorde in 1996 de

fusie tussen Rwandese milities en verschillende uit Oeganda

verjaagde rebellen, onder andere van de islamitische Tabligh-

sekte, die niet zozeer een fundamentalistische islam nastreef-

de maar zich eerder verzette tegen de inmenging van het

bewind van Museveni in de moslimgemeenschap. Uit deze

fusie ontstond de ADF. Ondanks deze banden met de islam
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kan de ADF door de aard en doelstellingen moeilijk op dezelf-

de lijn worden geplaatst als Al-Qaida of Boko Haram. Maar de

Oegandese overheid vergrootte deze connectie sterk uit om ze

te kunnen gebruiken als instrument in de diplomatieke rela-

ties met de Amerikaanse overheid.

Voordat deze mogelijkheid zich voordeed, waren binnen de

internationale gemeenschap en zelfs in de VS de meningen

over de strijd tussen het LRA en het UPDF op zijn minst ver-

deeld. Veel waarnemers verweten Museveni de oorlog in het

noorden van zijn land en over de grens met Soedan opzettelijk

te verlengen, zodat hij ongestoord een crisissituatie in stand

kon houden. Internationale ngo’s bekritiseerden de mensen-

rechtenschendingen, de geweldpleging door Oegandese solda-

ten en de rampzalige gevolgen van de gedwongen ontvolking

van het platteland. In tegenstelling tot Museveni’s voorkeur

voor een militaire oplossing ijverden ze voor onderhandelin-

gen en vredesgesprekken. Onder internationale druk kwamen

er uiteindelijk in 2006 veelbelovende vredesonderhandelin-

gen in Djoeba.

Maar enkele jaren later mislukten die onderhandelingen volle-

dig. Museveni legde de schuld hiervoor uitsluitend bij het

LRA, hoewel de regering evenveel blaam trof. Zij slaagde erin

haar aandeel in de schuld door gericht imagobeheer van zich

af te schudden, onder andere door een lobbybedrijf te betalen

om haar goede bedoelingen in de verf te zetten. Nu de beste

kans op een vredesakkoord verkeken was, kreeg de militaire

weg die Museveni van het begin al verkoos meer en meer aan-

hangers. Organisaties die voorheen de voorkeur gaven aan een

vreedzame oplossing, veranderden na de mislukking van het

overleg van standpunt en ijverden mee voor meer steun aan

het UPDF. Illustrerend voor deze veranderde houding was de

campagne ‘Kony2012’, die hoofdzakelijk opriep voor meer

militaire en budgettaire steun aan het Oegandese leger. Over

de misdadige acties en gruwelijkheden door de soldaten werd

met geen woord gerept, aangezien de beeldvorming zich enkel

richtte op het demoniseren van het LRA.

Na een grootschalige militaire operatie in 2008 moest het LRA

zich grotendeels terugtrekken in de Centraal-Afrikaanse Repu-

bliek, waar het niet langer een bedreiging vormt voor de

Oegandese bevolking en militair niet veel voorstelt. Tegenover

Amerikaanse en Engelse beleidsmakers wordt het LRA – lou-

ter ter versterking van de diplomatieke positie van Oeganda –

echter nog altijd opgevoerd als een imminente terroristische

dreiging voor de hele regio. Naast een persoonlijke queeste om

Joseph Kony in te rekenen, is dit de voornaamste reden waar-

om het UPDF in de jungle van de Centraal-Afrikaanse Repu-

bliek nog altijd op het LRA jaagt.

Die jacht is georganiseerd als regionale missie van de Afri-

kaanse Unie: het Regional Cooperation Initiative for the Elimina-

tion of the LRA. In feite gaat het om een Oegandese onderne-

ming, maar door ze te kaderen binnen een regionaal samen-

werkingsverband hoeft Oeganda niet meer zelf de kosten te

dragen. Terwijl hij in de ogen van de internationale gemeen-

schap en de Oegandese bevolking een nobel doel nastreeft, kan

Museveni zijn rol als regionale stabilisator versterken en krijgt

hij toegang tot buitenlandse financiering voor zijn leger, zon-

der dat hij zich zorgen hoeft te maken over een directe bedrei-

ging van zijn bewind of over de kosten. Deze instrumentalise-

ring van het LRA werd onlangs bevestigd door UPDF-woord-

voerder Paddy Ankunda. Die verklaarde dat Oeganda zich zou

terugtrekken uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, enerzijds

omdat het LRA geen bedreiging meer vormt en anderzijds –

en vooral – omdat de internationale steun niet meer volstaat.

Pas wanneer alle mogelijke internationale steun en aandacht

volledig is uitgeput, kan Museveni het LRA eindelijk ten grave

dragen.
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Terwijl er in de Oost-Afrikaanse gemeenschap aanvankelijk

betrekkelijk weinig enthousiasme bestond om troepen naar “een

van de moeilijkste contexten in de geschiedenis van moderne

vredesoperaties” te sturen, zag Museveni er geen graten in om de

vredesmissie AMISOM bijna vier jaar lang vrijwel alleen te dra-

gen. Hoewel inmiddels ook andere landen uit de regio hun deel-

name hebben bevestigd, is Oeganda nog altijd het land dat de

meeste troepen levert aan de missie. Museveni weet goed genoeg

dat terrorisme een wereldwijd probleem is en dat vechten tegen

Al-Shabab in het wetteloze Somalië zijn internationale relevantie

enkel kan vergroten. Nog meer dan bij zijn trans-Afrikaanse

strijd tegen het LRA is de voornaamste motivatie voor Museveni’s

toewijding aan AMISOM dat hij ‘op goede voet wil staan’ met de

donorgemeenschap. Een lid van het Oegandese Comité voor

Defensie liet daarover geen twijfel bestaan: “We zitten niet in

Somalië voor onszelf, maar om de wereld een gunst te bewijzen

(…) wij moeten de internationale gemeenschap niet bedanken,

zij zouden ons moeten bedanken om de regio veilig te houden”.

Oeganda ontvangt voor zijn inspanningen zowel steun van Frank-

rijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten als de Verenig-

de Naties. ‘Op goede voet staan’ betekent echter niet enkel dat de

president financiële steun krijgt, maar dat hij ook politiek krediet

opbouwt bij de internationale gemeenschap. Nadat het UPDF in

2007 zijn troepen ontplooide in Somalië, waren internationale

actoren opvallend minder snel geneigd om kritiek te geven over

het gebrek aan politieke vrijheid in het land of op het wangedrag

van het UPDF in Oost-Congo. Toen Oegandese officieren in VN-

rapporten beschuldigd werden van oorlogsmisdaden of toen ver-

banden werden blootgelegd met de M23-rebellen, beantwoordde

de UPDF-woordvoerder deze aantijgingen met de niet te misver-

stane waarschuwing dat Oeganda zijn toewijding om enkele dui-

zenden soldaten in Somalië te houden ook snel weer kan intrek-

ken. Een volgend VN-rapport vond daarop geen enkele aanwij-

zing meer van enige steun aan Congolese rebellen vanuit Oegan-

da, hoewel er op het terrein weinig was veranderd.

Voor het onderdrukken van burgerprotesten, zoals de geweldda-

dige reactie tegen het vredevolle Walk to Work-protest of de

Buganda Riots, kreeg Museveni alleen maar gedempte kritiek en

een tijdelijke opschorting van een beperkt deel van de buiten-

landse hulp. Door zijn wil om militair bij te dragen aan de regio-

nale veiligheid, dwingt Museveni zijn donoren om twee keer na

te denken vooraleer ze kritiek uiten op zijn beleid. De realiteit is

dat de missie in Somalië simpelweg in elkaar zou storten als het

UPDF zich zou terugtrekken, en de meeste donorlanden weten

dit. Aangezien er niet veel legers in de regio competent genoeg

zijn om zulke operaties uit te voeren, moeten de donoren wel

samenwerken met de weinige legers die dat wel zijn. En het

UPDF is er daar één van.

showcase somalië

Ook bij de minder populaire militaire interventies in Congo en

tijdens de Zuid-Soedanese burgeroorlog probeerde Museveni de

negatieve gevolgen voor zijn imago te beperken en zelfs om te

keren tot een positief verhaal. Tijdens de eerste en tweede Congo-

oorlog werd het UPDF beschuldigd van het illegaal ontginnen

van grondstoffen, het opvoeren van de etnische spanningen en

het sponsoren van lokale milities in Oost-Congo. Toch trachtte

Museveni deze interventie te verdedigen door zijn discours aan

te passen aan westerse interesses. Hij bestempelde Oost-Congo

als een toevluchtsoord voor terroristische organisaties en hij

beweerde ook te zijn tussengekomen om een potentiële genocide

in de regio te verijdelen. Museveni wees er daarnaast op dat hij

simpelweg was toegetreden tot een regionale coalitie die zich aan

de internationale regels hield, om vrede en stabiliteit in Oost-

Congo te herstellen. Zo wilde hij deze militaire aanwezigheid vol-

ledig laten aansluiten bij zijn rol als regionale bemiddelaar. Al die

pogingen ten spijt moest de president in 2002 onder nationale

en internationale druk zijn troepen terugtrekken. De internatio-

nale verontwaardiging en kritiek waren echter van korte duur. Al

in 2011 ontving Museveni felicitaties van de internationale

gemeenschap voor zijn engagement voor het behoud van de sta-

biliteit en vrede in de regio, onder andere ook voor zijn pogingen

om de stabiliteit in Oost-Congo te vrijwaren.

De Oegandese interventies in de Zuid-Soedanese burgeroorlog

in 2013 en in 2016 waren voornamelijk gericht op het indijken

museveni als antigenocidair
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groeiend democratisch deficit

van de gevaren van een wetteloos en dus gevaarlijk buurland en

het beschermen van de eigen burgers. Maar ook hier wilde

Museveni in de buitenwereld de aandacht trekken op de altruï-

stische en humanitaire facetten van zijn inmenging. Opnieuw

werd het vermijden van een genocide aangehaald als belangrijk-

ste motivatie. Het is inderdaad zo dat de burgeroorlog verloopt

langs etnische breuklijnen en dat etnisch geweld nooit veraf is.

Het schuldvraagstuk van de Rwandese genocide indachtig, valt

de dankbaarheid en opluchting van de internationale gemeen-

schap voor Museveni’s ingrijpen gemakkelijk te begrijpen.

Aanvankelijk kon de president daarom rekenen op begrip en zelfs

waardering van het Westen. Maar die dank werd nooit openlijk

geuit. Door verregaande inmenging in de Zuid-Soedanese poli-

tiek en duidelijke steun aan Salva Kiir kreeg in het internationale

discours algauw de vraag naar nationale soevereiniteit de boven-

hand. Bovendien schond het UPDF zijn mandaat door offensieve

operaties uit te voeren en zijn troepen niet na 45 dagen terug te

trekken. Door die overtredingen en haar bijna heilig respect voor

de soevereiniteit van een natie, moest de internationale gemeen-

schap Museveni wel veroordelen voor deze interventie. Hoewel de

president ontkent enige vorm van appreciatie te verwachten, blijkt

dat gebrek aan openlijke erkenning voor het in de hand houden

van een potentieel desastreuze situatie hem wel dwars te zitten.

Oorlog voeren is dus een centraal kenmerk van het regime van

Museveni. Hij gebruikt oorlog om aandacht en steun te krijgen

van de twee belangrijkste pijlers van zijn macht: het leger en de

donorgemeenschap. Maar enkele recente gebeurtenissen en

evoluties in Oeganda kunnen ingrijpende gevolgen hebben

voor deze strategie van oorlog om zijn bewind te ondersteunen.

Het ondemocratisch en hardhandig verloop van de Oegandese

presidentsverkiezingen in 2016 stuitte op heel wat internatio-

nale kritiek, waardoor Museveni’s positie als lieveling van de

donoren en regionale stabiliserende kracht een flinke deuk

heeft gekregen. De internationale gemeenschap blijkt eindelijk

genoeg te hebben van het democratisch deficit dat Museveni al

die jaren heeft opgebouwd en tijdens de laatste verkiezingen

schaamteloos heeft aangevuld. De Amerikaanse ambassadeur

bestempelde de president als een veiligheidsrisico voor Oegan-

da en bij uitbreiding voor de regio. In de VS waren al stemmen

te horen om de relatie met Museveni te herzien. Omdat hij “de

spot drijft met Obama’s oproep voor goed bestuur en democra-

tie in Afrika (…), laat onze financiële hulp uitschijnen dat een

land zich niets van de burgerrechten moet aantrekken, zolang

het maar een bondgenoot blijft in de strijd tegen het terroris-

me”. Museveni reageerde op die beschuldigingen dat “ze zich

met hun eigen zaken moeten bemoeien (…) Buitenlanders

moeten mij geen bevelen geven.”

Een bevolkingsexplosie, hoge jeugdwerkloosheid, de opkomst

van een nieuwe generatie zonder historische band met de pre-

sident, het feit dat de oppositie nu Kampala controleert, groei-

ende nervositeit bij de veiligheidsdiensten over kritische stem-

men, het afsluiten van sociale media tijdens de verkiezingen en

het repressieve verloop van de stembusgang – dat alles heeft

ertoe bijgedragen dat de internationale gemeenschap begint in

te zien dat het, ondanks dertig jaar stabiliteit, ook in Oeganda

zwaar en plotseling kan mislopen. De kritiek bleek weliswaar

veeleer ingegeven door de vrees voor destabilisering in Oegan-

da dan een principiële oproep voor democratisering. Om al die

kritiek van zich af te schudden, is het mogelijk dat Museveni

meer gaat inzetten op zijn rol van bemiddelaar in de regio.

De laatste verkiezingen hebben geleid tot een wederzijdse aan-

tasting van de relatie tussen Oeganda en de donorgemeenschap.

In het verleden bleken zulke relatiebreuken meestal van tijdelij-

ke aard. Het blijft daarom afwachten of democratie het zal win-

nen van stabiliteit. Al lijkt het er nu toch op dat een groeiend

democratisch deficit stilaan het einde kan betekenen van de gou-

den tijden van Museveni’s internationale populariteit.

HUIDIGE TRENDS EN TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN
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de opkomst van de professionals

De laatste jaren zijn er ook enkele ingrijpende veranderingen

gebeurd in de hoogste militaire rangen, die laten vermoeden dat

Museveni een eind wil maken aan de huidige positie van het

leger en aan het leger als kanaal voor cliëntelisme. Terwijl het

UPDF al vanaf zijn ontstaan nauw verbonden is met de binnen-

landse politiek, lijkt de president nu een louter externe rol voor

dat leger te voorzien. Dat wil niet zeggen dat het UPDF niet

meer zou tussenkomen in binnenlandse aangelegenheden,

maar het militaire apparaat wordt losgekoppeld van de politieke

structuur. De historicals kregen te veel invloed en Museveni ver-

loor zijn greep op hen, aangezien ze hem eerder zagen als hun

gelijke dan als ‘bevrijder van het vaderland’ en opperbevelheb-

ber. Door hen te belonen voor hun trouw en bijstand met

invloedrijke posities, sijpelde het gevaar binnen dat te veel

macht in te weinig handen zou vallen. De meeste kritiek en het

meeste gevaar voor zijn positie komt dan ook uit deze kringen.

Daarenboven zagen zij hun positie voornamelijk als een manier

om hun persoonlijke rekeningen te spijzen. Behalve de aller-

dichtste getrouwen van Museveni zijn tegenwoordig vrijwel alle

historicals uit het opperbevel verwijderd.

Momenteel kent het leger een tendens van rijzende sterren. De

nieuwe generatie bestaat uit topofficieren die zijn opgeleid aan

prestigieuze militaire academies in het buitenland en die weinig

begaan blijken met de politiek of interne aangelegenheden.

Hun professionaliteit en politieke neutraliteit moeten een afwij-

zing van corruptie garanderen en zouden kunnen leiden tot een

breuk met de structuur van cliëntelisme in het leger. Deze profes-

sionals hebben hun snelle promotie te danken aan de president

en zien hem eerder als ‘vader van de natie’ dan als strijdmakker.

Zij zijn hem maximale loyauteit verschuldigd, een loyauteit die

hij niet kon verwachten van de historicals. Als gevolg van deze

professionalisering en externalisering verhoogt de operationele

capaciteit van het UPDF, waardoor het competenter kan deelne-

men aan regionale vredesmissies. Dit toont duidelijk dat de rol

van het UPDF in de regio nog niet is uitgespeeld. Op die manier

versterkt deze omslag ook Museveni’s relevantie in de regio en

zijn internationale positie.

De meeste van deze nieuwe commandanten zijn generatiegeno-

ten van Museveni’s zoon Muhoozi Kainerugaba en hebben

samen met hem gestudeerd. Daarom zijn er vermoedens dat de

overgang van de Bush War-generatie naar de Muhoozigeneratie

een eerste stap is om een autoritaire dynastie in te stellen. Deze

ommekeer is bovendien enkel mogelijk door de uitbreiding van

het Special Forces Command (SFC), een soort ‘leger binnen het

leger’ onder directe controle van de president en onder leiding

van Muhoozi. Deze ‘Praetoriaanse Garde’ wordt algemeen

gezien als een veiligheidsklep voor de president. Het SFC con-

troleert al de belangrijkste posities in het militaire apparaat en

bestaat voornamelijk uit stamgenoten van de president, een

belangrijke factor van de loyauteit. Doordat Museveni verzekerd

is van de trouw van deze persoonlijke garde, is het mogelijk om

de rest van het leger te hervormen tot een efficiënte macht voor

externe interventies.

Het blijft echter onduidelijk of deze ommekeer inderdaad het

einde zal betekenen van de Oegandese militaire wandaden.

Enkele van Museveni’s verwanten behouden immers hun posi-

tie, onder wie degenen die de belangrijkste rol speelden in de

gemilitariseerde handelsnetwerken in Congo. Samen met de

opkomst van het SFC doet dit vermoeden dat Museveni eerder

de fragmentatie van zijn regime wil tegengaan en de geloofwaar-

digheid van het UPDF wil opkrikken dan werkelijk goed bestuur

nastreven. Het grootste gevaar ligt erin dat het SFC, de nieuwe

machtsbasis van de familie Museveni, de structuur van cliëntelis-

me van het UPDF zal overnemen. Hun rigoureuze controle over

de oliereserves rond het Albertmeer doet het ergste vermoeden.
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â Op basis van de bovenstaande analyse van Museveni’s

beweegredenen voor militaire interventies kunnen we proberen

een uitspraak te doen over de kansen op Oegandese inmenging

in de huidige crisissen in Congo, Burundi en Zuid-Soedan.

De president lijkt zijn lesje te hebben geleerd na zijn vorige

omstreden interventies in Congo. Om deze reden en door de

aanwezigheid van de MONUSCO-troepenmacht is het twijfel-

achtig of Oeganda nogmaals officieel troepen zal sturen naar

Congo. De situatie in Congo is zo gefragmenteerd en ingewik-

keld, dat een buitenlandse militaire interventie eerder op een

catastrofe uitdraait dan succes oogst. De kans op een negatieve

reactie van de internationale gemeenschap is bijgevolg te groot.

En dit kan Museveni op dit moment missen als kiespijn. Daaren-

boven is Kabila, in tegenstelling tot Mobutu, niet betrokken bij

het steunen van anti-Oegandese rebellen in de grensgebieden.

Omdat Museveni nu eerder een stabiel Congo wenst dat geïnte-

greerd kan worden in de regio, lijkt het waarschijnlijk dat hij zal

aansturen op een politieke oplossing via de Afrikaanse Unie. Om

zich te beschermen tegen de heropflakkering van geweld in

Oost-Congo en om dat geweld buiten de grenzen te houden, kan

het regime zijn steun aan pro-Oegandese gewapende groepen in

de grensgebieden versterken.

De crisis in verband met de derde ambtstermijn van de president

in Burundi vormt een belangrijke testcase voor de Afrikaanse

Unie en de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, maar ook voor

Museveni. Na de internationale kritiek in 2016 kan een succes-

volle bemiddeling in Burundi zijn blijvende relevantie in de

regio bevestigen. Eerder door Museveni geleide gesprekken

draaiden weliswaar op niets uit, omdat hij toen zijn aandacht

veeleer moest richten op de naderende verkiezingen in eigen

land dan op Burundi. Daarop droeg hij de onderhandelingen

over aan Benjamin Mkapa, de ex-president van Tanzania, die wel

nog steeds onder de vleugels van Museveni moet werken. Hier-

door houdt Oeganda dus een voet tussen de deur in Burundi

wanneer de prijzen worden uitgedeeld.

In Zuid-Soedan bevestigt de ordelijke en snelle interventie van juli

2016 de blijvende Oegandese bemoeizucht in dit land. Al sinds

het ontstaan van de staat heeft Museveni er een grote invloed

gehad. Hij bood niet alleen hulp in de onafhankelijkheidstrijd,

maar hij blijft het land ook beschouwen als zijn bufferstaat – of

een soort vazalstaat – tegen Soedanese invloeden. De interventies

in het verleden leren ons dat Museveni de staat, en daarmee voor-

namelijk het bewind van Salva Kiir, niet gauw aan zijn lot zal over-

laten. Enkele dagen na de Oegandese interventie verklaarde de

Afrikaanse Unie, gesteund door de VN, een regionale troepen-

macht naar Zuid-Soedan te sturen. Deze troepenmacht zal

bestaan uit soldaten van zowel Ethiopië, Kenia, Soedan, Rwanda

als Oeganda. In tegenstelling tot de huidige VN-troepenmacht zou

deze missie een sterker mandaat hebben om de veiligheid van de

burgers te garanderen. Als Museveni, net als in Somalië, een lei-

dende rol kan spelen in deze missie, zal dit ook een stevige oppep-

per betekenen voor zijn gedeukt internationaal imago.

Unilaterale Oegandese interventies blijken dus tot het verleden te

behoren. Het UPDF zal meer en meer geïntegreerd worden in

een regionaal kader. Dit lijkt samen te hangen met de wens van

Museveni om corruptie in het UPDF aan te kaarten en het om te

vormen tot een efficiëntere troepenmacht, als instrument voor

zijn regionale dominantie en internationale relevantie. Een posi-

tieve kant van deze verandering is dat UPDF-soldaten in een

meer gecontroleerde en zichtbare structuur zullen opereren, wat

schaamteloos plunderen en burgers lastigvallen al moeilijker

maakt.

WAT VALT ER IN DE NABIJE TOEKOMST TE VERWACHTEN? 
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