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Samenvatting 
 

Afghanistan wordt al decennialang verscheurd door oorlogen. Het meest recente conflict was 

de invasie in 2001 van een internationale troepenmacht om de Taliban te verdrijven. Deze 

steng islamitische regering bood namelijk onderdak aan de verantwoordelijken van de 

aanslagen van 11 september 2001. Nadat het regime was verdreven moest het land opnieuw 

worden opgebouwd. De internationale gemeenschap, alsmede de nieuwe Afghaanse regering 

willen wederopbouw onder verantwoordelijkheid van Afghanistan zelf, zogenaamde nationale 

ownership van ontwikkeling. Ownership bestaat uit een kwalitatief of niet-tastbaar onderdeel 

en een kwantitatief of tastbaar aspect. De nadruk in dit stuk ligt op de tastbare variant, 

aangezien die op dit moment de boventoon voert in het land. 

Ownership is nu nog moeilijk uitvoerbaar in Afghanistan. Dit komt door corruptie; 

verschillende andere machthebbers in het gebied naast de centrale regering; conditionaliteit 

van ontwikkelingshulp; en het feit dat vele vijandige strijders zich in Pakistan verschuilen. 

Leger en politie, de overheidsinstituties die veiligheid moeten garanderen, zijn nog veel te 

veel afhankelijk van de internationale gemeenschap, in het bijzonder van ISAF. Wanneer 

Afghanistan werkelijk verantwoordelijkheid wil voor zijn eigen wederopbouw, dient het eerst 

voldoende eigen middelen te generen. 
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Voorwoord 
 

Ik werd gegrepen door het conflict in en de wederopbouw van Afghanistan tijdens een stage 

bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Het feit dat de internationale 

gemeenschap de problemen in het land zonder goede strategie probeert op te lossen is 

onhoudbaar. Mooie kreten als comprehensive approach, 3D-benadering en ownership hoorde 

ik dagelijks zonder dat er door de internationale gemeenschap en verschillende afzonderlijke 

staten daadwerkelijk invulling aan gegeven was. 

Ik wil graag mijn begeleider, dr. C. Klep, bedanken voor de waardevolle inbreng van zijn 

kant. Ook de secretarissen van de AIV zou ik graag willen bedanken en in het bijzonder drs. 

J.M.D. van Leeuwe (commissie vrede en veiligheid). Discussies over Afghanistan met hen 

bleken zeer nuttig te zijn geweest. Tot slot wil ik Kirsten bedanken, mijn steun en toeverlaat, 

onder andere tijdens het schrijven van deze scriptie.  
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I 
Inleiding 

 
 

“Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are 

with the terrorists.”1 Het zijn woorden van de Amerikaanse president George W. Bush aan de 

wereld uit september 2001, een aantal dagen na de aanslagen in New York en Washington 

D.C. Ze zijn voor eeuwig verbonden aan de Global War on Terror (GWOT). De strijd tegen 

het terrorisme kreeg zijn beslag met militaire missies in Somalië, Afghanistan en op de 

Filippijnen. Ze zijn allemaal onderdeel van Operation Enduring Freedom (OEF), de militaire 

tak van de GWOT. Het voornaamste onderdeel van OEF is de missie OEF-A, waarbij de ‘A’ 

staat voor Afghanistan. Dit was het land waar de verantwoordelijken voor de aanslagen van 

11 september zich met instemming van de toenmalige regering schuil hielden. De leider van 

Al Qaida, Osama bin Laden, zou zich nog steeds verborgen houden in Tora Bora, het 

bergachtige gebied in het oosten van Afghanistan. Ook kopstukken van de fundamentalistisch 

islamitische Taliban, aan de macht tot de invasie van de VS en het Verenigd Koninkrijk in 

2001, zouden zich daar ophouden. 

Na een gewapend conflict, zoals dat in Afghanistan, is het noodzakelijk dat een gebied weer 

wordt opgebouwd; niet alleen de verwoeste gebouwen en infrastructuur, maar ook de 

overheid, de rechtsstaat en de economie. Het is belangrijk dat de ontwrichte samenleving, die 

een oorlogssituatie achterlaat, niet blijft voortbestaan. Een zwakke regering kan veiligheid van 

haar inwoners niet garanderen. Ook de veiligheid van andere naties, waaronder Nederland, 

wordt bedreigd door zogenaamde mislukte of fragiele staten. Een ontwricht land kan een spil 

worden in internationale criminaliteit, de wereldeconomie negatief beïnvloeden of zich 

ontwikkelen tot een toevluchtsoord van internationaal terrorisme.2 Afghanistan is hier een 

voorbeeld van. Na de bezetting van de Sovjet Unie van 1979 tot 1989 verzandde het land in 

een burgeroorlog tussen verschillende etnische, religieuze en ideologische groeperingen. De 

Taliban kwam daar als winnaar boven drijven. Dit internationaal door weinigen erkend 

                                                
1 President G.W. Bush, ‘Address to a joint session of Congress and the American people’, Washington D.C., 20 

september 2001; URL: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html; Laatst 
geraadpleegd: 4 september 2008. 

2 Ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken, Notitie: wederopbouw na gewapend 
conflict (Den Haag september 2005) 10. 
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regime bood een veilige haven aan terroristen als Osama bin Laden. Deze konden rustig 

aanslagen voorbereiden en strijders rekruteren. Hét bewijs dat nation building nodig is.  

Er zijn een aantal manieren om een land weer op te bouwen en er een stabiele, vreedzame 

samenleving van te maken. Ten eerste door alles af te breken en vanaf nul te beginnen, het 

deconstructiemodel. Ten tweede door te werken met al bestaande structuren, het zogenaamde 

coöperatiemodel.3 Prioriteit kan in beide gevallen liggen bij verschillende onderdelen. 

Bijvoorbeeld bij het bieden van veiligheid aan de nieuwe regering en de bevolking of bij het 

creëren van een democratisch bestel. De nadruk kan ook worden gelegd op capacity building. 

Hierin worden overheidsinstituties en een rechtsstelsel opgebouwd. Een sterke overheid moet 

in staat zijn om in noden en behoeften van de bevolking te voorzien. Opbouw van capaciteiten 

betekent dat de regering van het postconflictgebied ook zelf verantwoordelijkheid moet 

nemen bij wederopbouw.  

In Afghanistan zien we een coöperatiemodel. Door gebrek aan functionerende 

overheidsinstanties aldaar is het onderdeel capacity building belangrijk. De nadruk in 

Afghanistan ligt op opbouw van capaciteiten van de staat. Zie alleen al de spreuk van de 

negende-eeuwse islamitische geleerde Ibn Qutayba, die opduikt in verschillende documenten 

van de Afghaanse overheid: “Er kan geen goed bestuur zijn zonder leger, geen leger zonder 

geld, geen geld zonder voorspoed en geen voorspoed zonder rechtvaardigheid en goed 

bestuur.”4 Oftewel capaciteit van een staat is belangrijk. 

De internationale gemeenschap roept steeds sterker om nationale ownership van 

ontwikkeling, ook in Afghanistan. Vooral op het gebied van veiligheid, bestuur en 

rechtspraak. Het uitgangspunt van de Afghaanse wederopbouwstrategie, de Afghanistan 

National Development Strategy (ANDS), is ‘Afghanisering’5, in het specifieke geval van 

Afghanistan synoniem aan ownership  De ANDS is een product van de regering in Kaboel, 

waaruit blijkt dat het land zelf voor de ontwikkeling van zijn gebied zorg wil dragen. Hulp 

van de internationale gemeenschap is echter nooit ver weg. Missies van de NAVO, de 

Verenigde Naties, de Europese Unie, verschillende leidende naties en talloze niet-

gouvernementele organisaties (ngo’s) verlenen allerhande bijstand. Er zijn verscheidene 

conferenties geweest die een aantal duidelijke afspraken hebben opgeleverd tussen 

                                                
3 J. Dobbins, e.a., The beginner’s guide to nation-building, RAND Corporation (Santa Monica/Arlington/ 

Pittsburgh 2007) XVII. 
4 Ibn Qutayba; aangehaald in o.a.: Islamitische Republiek Afghanistan, Draft summary of ANDS justice sector 

strategy (Kaboel januari 2008) 1. 
5 Islamitische Republiek Afghanistan, Afghanistan national development strategy 1387 – 1391 (2008-2013) 

(Kaboel juni 2008) 1. 
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Afghanistan, de internationale coalitie en andere organisaties. Meteen werd het land 

verantwoordelijk voor het bestuur van de eigen gebieden.  

Ownership is hét toverwoord van de internationale gemeenschap op dit moment om de 

situatie in Afghanistan tot een bevredigend einde te brengen. In toespraken, interviews en 

officiële documenten van veel wereldleiders en regeringen komt deze term naar voren. 

Uitdieping van dit begrip is daarom op zijn plaats. Afghanisering is een mooi streven. Het 

geeft macht en verantwoordelijkheid aan het land, dat zichzelf zal moeten kunnen redden. 

Helemaal wanneer de internationale troepen en ngo’s verdwenen zijn. De vraag reist echter of 

dit daadwerkelijk uitvoerbaar is in Afghanistan. En, zo ja, op welke termijn?  

De aandacht zal volledig uitgaan naar Afghanistan en de situatie daar. Ten eerste omdat dit 

één van de grootste wederopbouwprojecten van de internationale gemeenschap is. Het is een 

missie waarbij “mislukking geen optie is”.6 Ten tweede is Nederland nauw betrokken bij de 

operatie in dit land. Ons land is een leidende natie in de provincie Uruzgan en één van de 

grotere troepenleveranciers. Verder omdat elk conflict en het gebied waarin het zich afspeelt 

uniek is. Een oorlog op de Balkan is niet te vergelijken met een oorlog in de Hoorn van 

Afrika of Centraal Azië. Elk land heeft een eigen, soms explosieve, bevolkingssamenstelling 

en een andere, vaak bezwaarde, geschiedenis. Een conflict heeft gewoonweg te veel 

variabelen om een algemene theorie te formuleren.7 De nadruk zal liggen op opbouw en 

ownership van die overheidsinstanties die zich bezig houden met veiligheid. Hierbij moet 

vooral gedacht worden aan leger, politie en justitie. In de literatuur wordt vaak gesproken 

over Security Sector Reform (SSR). Ontwikkeling kan alleen gedijen en blijvend van karakter 

zijn, wanneer veiligheid gegarandeerd is.  

Eerst zal er een kort overzicht gegeven worden van Afghanistan. Dit hoofdstuk bevat een 

beschrijving van het land en een beknopte geschiedenis van de natie, de invasie in 2001 en de 

wederopbouwregelingen. Vervolgens zullen de begrippen nation building en ownership 

verder worden uitgediept. Daarna wordt gekeken of er discrepantie bestaat tussen het begrip 

ownership en de werkelijkheid. Is de Afghaanse staat bij machte om haar eigen bevolking te 

bedienen of niet? Dit zal worden geïllustreerd met een case aangaande het Afghaanse leger 

(ANA) en de politie (ANP). Tot slot zal een aantal conclusies worden getrokken. 
                                                
6 R. Serry, ‘NATO’s future agenda in Afghanistan and other regional conflicts’, toespraak tijdens de NAVO 

conferentie over publieke diplomatie, 16 oktober 2003;  
URL: http://www.nato.int/docu/speech/2003/s031016j.htm; Laatst geraadpleegd: 9 september 2008; President 
N. Sarkozy, ‘Toespraak voor het Amerikaanse Congres’, 7 november 2007;  
URL: http://www.ambafrance-ng.org/article.php3?id_article=729; Laatst geraadpleegd: 9 september 2008; S. 
Zia-Zarifa, ‘Losing the peace in Afghanistan’, Human Rights Watch World Report 2004 (New York/Londen 
januari 2004) 1. 

7 J. Voorhoeve, From war to the rule of law, WRR (Amsterdam 16 oktober 2007) 29. 
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II 
Achtergrond 

 

 

De Islamitische Republiek Afghanistan is een land in Centraal Azië, ingeklemd tussen 

Pakistan, Iran en drie voormalige Sovjetrepublieken: Oezbekistan, Turkmenistan en 

Tadzjikistan. Verder deelt het een miniem stukje grens met de Volksrepubliek China. Het 

land is bijna twintig keer zo groot als Nederland.  

De regering zetelt in de hoofdstad Kaboel. Aan het hoofd staat president Hamid Karzai. Hij 

wordt bijgestaan door 25 ministers, die benoemd zijn door het staatshoofd en later zijn 

goedgekeurd door het nationale parlement. 

Deze volksvertegenwoordiging bestaat uit 

twee delen, de Meshrano Jigra (Huis van 

Ouderen) en de Wolesi Jigra (Huis van het 

Volk). Ze bestaan uit respectievelijk 102 

en 249 leden. Het Huis van het Volk is een 

direct gekozen parlement, waarbij de leden 

een termijn van vijf jaar hebben. Het Huis 

van Ouderen is wat complexer 

samengesteld: een derde is gekozen uit 

provinciale raden, een derde uit 

districtsraden en een derde is aangewezen 

door de president. De leden hebben 

termijnen van tussen de drie en vijf jaar. De verdeling van het parlement in deze twee huizen 

en het takenpakket is te vergelijken met de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer. Naast het 

nationale parlement bestaat een zogenaamde Loya Jigra (Grote Raad). Hier wordt gesproken 

over essentiële zaken als nationale soevereiniteit en de grondwet. De Grote Raad heeft verder 

de bevoegdheid het staatshoofd af te zetten en te vervolgen.  

Afghanistan is verdeeld in 34 provincies, met aan het hoofd van elk een gouverneur die is 

aangesteld door de president. Iedere provincie is onderverdeeld in een aantal districten. Er zijn 

398 districten met elk een eigen leider. 
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De toch al niet zo sterke economie van het land werd verder geschaad door de invasie van 

2001. Maar het gaat langzaamaan steeds beter. De economie groeit in een gestaag tempo. In 

het jaar 2006 nam deze toe met acht procent8 en in 2007 steeg de groei naar meer dan twaalf 

procent.9 Het bruto binnenlands product van Afghanistan is ongeveer 35 miljard Amerikaanse 

dollar. Dat komt neer op iets meer dan 1.000 dollar per hoofd van de bevolking.10 Hiermee is 

Afghanistan één van de armste landen ter wereld. De regering heeft een begroting van 2,7 

miljard dollar.11 Hiervan is het grootste gedeelte hulp van verschillende donorlanden, 

aangezien de inkomsten uit belastingen slechts tussen de 660 en 715 miljoen dollar liggen.12 

Het land telt ongeveer 32 miljoen inwoners. Het grootste gedeelte daarvan behoort tot de 

bevolkingsgroep der Pathanen (42%). Verder bestaat de bevolking uit Perzen (of Tadzjieken, 

27%), Hazara en Oezbeki (beide 9%). Het is een islamitisch land, waarbij de soennitische 

stroming verreweg in de grootste is. Het land kent twee officiële talen, zijnde het Dari en het 

Pasjtoe.13 

Beknopte geschiedenis van Afghanistan 
Een staat luisterend naar de naam Afghanistan werd voor het eerst gevormd in 1747, toen 

Ahmad Shah Abdali (Durrani) door een vergadering van stamoudsten tot koning werd 

verkozen. Hij maakte van de verschillende tribale gebieden één land. Dit rijk omvatte op dat 

moment onder meer het hedendaagse Pakistan en delen van het Iran en India van nu. In de 

negentiende eeuw kreeg het land te maken met Europese overheersing. Het gevecht om 

invloedssferen tussen Engeland en Rusland botste in Afghanistan. In verschillende oorlogen 

verloor het land delen van zijn gebied, evenals de zeggenschap over zijn buitenlands beleid 

aan de Engelsen. Binnen deze beperkingen smeedde Abdur Rahman, de emir van Afghanistan 

van 1880 tot 1901, een hechtere en meer samenhangende staat. Vaak met hardvochtige 

middelen stelde hij een nieuwe indeling van het land in, los van de oude tribale grenzen. 

Hierna werd Afghanistan, door afspraken tussen Engeland en Rusland, een neutrale staat. Dit 

zorgde voor een relatief rustige periode. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1917) en de 

Russische revolutie (1917) werd Afghanistan wederom het toneel van een strijd om 

                                                
8 Ministerie van Buitenlandse Zaken, ‘Reizen en landen: Islamitische Republiek Afghanistan’ (29 juli 2008); 

URL: http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden/landen,afghanistan.html; Laatst geraadpleegd: 4 september 
2008. 

9 CIA, The world factbook, 15 juli 2008; URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/af.html; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 J. Boone, ‘Afghan failure to meet IMF target casts doubt on debt relief’, Financial Times, 2 april 2008. 
13 CIA, The world factbook. 



Afghaanse Verantwoordelijkheid 

7 

invloedssfeer. Een aanval van de Afghaanse heerser Amanullah Khan op de Britten was het 

begin van een nieuwe oorlog. Vrede werd gesloten op 8 augustus 1919 met het Verdrag van 

Rawalpindi, dit gaf Afghanistan zijn onafhankelijkheid. Het land was nu een neutrale 

bufferzone tussen het Britse Empire en het communistische Sovjetrijk. Amanullah Khan 

voerde veel Europese hervormingen door, zo schafte hij de verplichte hoofddoek voor 

moslimvrouwen af. Dit was tegen het zere been van veel traditionele stamoudsten en imams, 

hij moest hierdoor in 1929 zijn troon opgeven. Na een periode van opstanden werd in 1933 

Mohammed Zahir Shah, een achterneef van Amanullah, de nieuwe koning van het land. 

Vanaf 1963 voerde hij langzaam, kleine democratische hervormingen door. Dit zorgde voor 

steeds sterker wordende partijvorming aan beide kanten van het politieke spectrum. In 1973 

pleegde oud-premier Mohammed Daoud Khan een coup en maakte van Afghanistan een 

republiek. Beloofde hervormingen op sociaal en economisch gebied kwamen echter niet van 

de grond. Hierop grepen de communisten in 1978 de macht, met als aanleiding een moord op 

een prominent lid van de communistische partij van Afghanistan (DVPA). Zij zochten steun 

bij de grote buurman, de Sovjet Unie. De nieuwe leiders, met aan het hoofd Nur Mohammad 

Taraki, voerden veel wetten in gestoeld op marxistische leest. Hieronder vielen 

landhervormingen en verboden op baarden en boerkas, iets wat het religieuze deel van de 

bevolking niet kon bekoren. Islamitische waarden die het land eeuwen gekenmerkt hadden, 

alsmede traditionele aanspraken op grond moesten worden beschermd. Ontevreden clans en 

stammen begonnen langzaamaan in opstand te komen. Deze los-vaste groepen van rebellen 

noemden zich moedjahedien, strijders van de heilige oorlog. De VS, de ideologische 

tegenstander van de Sovjet Unie ten tijden van de Koude Oorlog, zag in deze groepen een 

natuurlijke bondgenoot tegen de communisten. 

Vanaf 1979 werden de moedjahedien in het geheim gesteund door de Amerikaanse 

overheid. Het Afghaanse leger kon niet op tegen de vele islamitische opstandelingen en in 

hetzelfde jaar greep de Sovjet Unie in. Deze moest de communistische regering van de 

zuiderbuur beschermen. De rebellen werden tijdens de gehele oorlog van de Sovjets in 

Afghanistan gesteund door een coalitie van de Verenigde Staten, Pakistan en Saoedi Arabië. 

In 1985 kwam Gorbachov in de Sovjet Unie aan de macht. Hij vond de bezetting van 

Afghanistan een te kostbare onderneming en trok zijn troepen terug. De laatste verlieten het 

land begin 1989. De Sovjets bleven de communistische regering in Afghanistan, onder leiding 

van zetbaas Mohammed Najibullah, echter wel steunen. Nadat begin jaren negentig het 

Sovjetrijk definitief ten einde was, viel deze steun weg. Een belangrijke krijgsheer, voorheen 

pro-regering, keerde zich in 1992 tegen het communistische regime. Hierop trokken de 
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moedjahedien als overwinnaars de hoofdstad Kaboel binnen. Toen ze echter de macht hadden 

gegrepen kwamen oude tribale en etnische geschillen weer bovendrijven, met een 

burgeroorlog tot gevolg.  

Een groep van islamitische geleerden en strijders, vooral etnische Pathanen, wonnen vanuit 

de zuidelijke provincie Kandahar langzaam maar zeker aan invloed. De groep noemde 

zichzelf de Taliban, wat zoveel betekent als ‘studenten’. In 1996 veroverden ze Kaboel en 

riepen het islamitische emiraat Afghanistan uit. Dit was een streng islamitische staat, die werd 

geregeerd op basis van de sharia. In 2000 had de Taliban 95% van het grondgebied van het 

land in handen. De enige nog overgebleven opstandelingen waren de leden van de 

Noordelijke Alliantie, die zich ophielden in het noordoosten van het emiraat. De 

fundamentalistische leiders in Kaboel werden slechts door drie staten ter wereld erkend 

(Pakistan, Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten), waardoor de rebellen in het 

noorden de internationaal erkende regering van Afghanistan bleven. De Taliban bood 

onderdak aan streng islamitische jihad-strijders, onder andere aan Osama bin Laden en zijn 

organisatie Al Qaida. Deze kon daarom zonder enige tegenwerking zijn aanslagen op de 

Verenigde Staten voorbereiden.  

Operation Enduring Freedom - Afghanistan 
Op 11 september 2001 boorden twee vliegtuigen zich in de torens van het World Trade 

Center in New York. Een derde stortte zich op het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van 

Defensie. Vliegtuig nummer vier belandde in een weiland in de staat Pennsylvania, niet ver 

van het plaatsje Shanksville, maar was bedoeld voor het Witte Huis. De twee torens, jarenlang 

een symbool waren voor Amerikaanse macht, bezweken, met vele doden tot gevolg. De 

Verenigde Staten waren aangevallen op hun eigen grondgebied. Een gebeurtenis die hiervóór 

niet voor mogelijk werd gehouden De terroristische organisatie Al Qaida, onder leiding van 

Osama bin Laden, was hiervoor verantwoordelijk.  

Om na deze onvoorstelbare gebeurtenissen de veiligheid van Amerika opnieuw te 

waarborgen, werd eind september 2001 Operation Enduring Freedom ingezet. Dit moest de 

VS in de toekomst vrijwaren van aanvallen van (moslim-)terroristen. Deze operatie bestond 

(en bestaat) uit een aantal onderdelen, waaronder Operation Enduring Freedom-Horn of 

Africa, Operation Enduring Freedom-Trans Sahara en Operation Enduring Freedom-

Afghanistan. Deze laatste is het grootste en belangrijkste onderdeel ervan. Al Qaida had haar 

thuishaven in Afghanistan. De terroristische organisatie genoot bescherming van de Taliban, 

de fundamentalistische islamitische regering van het land. Doelen van OEF-A waren onder 
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meer het vernietigen van Al Qaida-trainingskampen, hun leiders arresteren en het stoppen van 

alle terroristische activiteiten binnen de landsgrenzen van Afghanistan.14 Aangezien het 

regime hieraan niet wilde meewerken begon de VS op 7 oktober 2001 een militaire operatie 

tegen de machthebbers van het land. Het werd hierin gesteund door een brede internationale 

coalitie. Onder andere Groot-Brittannië leverde troepen onder de naam Operation Veritas, 

vele andere naties steunden de Amerikanen met inlichtingen, toegang tot hun luchtruim en 

openstelling van bases. Op de grond vochten verschillende Afghaanse groeperingen mee, 

onder meer de Noordelijke Alliantie die al sinds 1996 streed tegen de Taliban. Afghanistan 

mocht nooit en te nimmer meer een veilige haven zijn voor terroristen.  

Kaboel viel op 13 november 2001 in handen van coalitietroepen. De strijd was echter nog 

niet gestreden. Er werden verschillende operaties uitgevoerd om de overgebleven rebellen uit 

hun schuilplaatsen te verdrijven. In maart 2002 was de Taliban en Al Qaida zo goed als 

verslagen door de internationale coalitie die inmiddels uit ongeveer zeventig landen bestond. 

Wat over was van de fundamentalistische regering en Al Qaida hield zich verborgen in de 

ondoordringbare grensregio tussen Afghanistan en Pakistan, de zogenaamde Federaal 

Bestuurde Stamgebieden (FATA)15 waar beide regeringen weinig tot geen gezag hadden (en 

hebben).  

Osama bin Laden was echter niet gearresteerd, danwel gedood. Ook andere kopstukken van 

de terroristische beweging liepen nog vrij rond. Deze herorganiseerden en rekruteerden 

nieuwe strijders om een opstand tegen de nieuwe regering en de internationale troepenmacht 

te beginnen. Na de verloren conventionele oorlog richtten ze zich vooral op het plegen van 

(zelfmoord-)aanslagen en andere acties behorend tot zogenaamde insurgency-activiteiten. Tot 

op de dag van vandaag zijn er bijna dagelijks aanslagen in Afghanistan. In de zuidelijke 

provincie Helmand bijvoorbeeld blies een opstandeling zichzelf vlakbij een legerkonvooi op, 

met zeven doden tot gevolg.16 Ongeveer twee maanden eerder, op 28 april 2008, werd een 

aanslag op president Karzai gepleegd. Hij bleef ongedeerd, maar twee parlementsleden en een 

jongetje van tien jaar lieten het leven.17 Deze aanslagen zouden het werk zijn van de nieuwe 

                                                
14 Secretary of Defense D.H. Rumsfeld, ‘Rumsfeld and Myers briefing on Enduring Freedom’, 7 oktober 2001; 

URL: http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2011; Laatst geraadpleegd: 4 
september 2008; en: President G.W. Bush, ‘Presidential address to the nation’, 7 oktober 2001; 
URL: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011007-8.html; Laatst geraadpleegd: 4 september 
2008. 

15 Federaal Bestuurde Stamgebieden heten in het Engels de Federally Administrated Tribal Areas, afgekort tot 
FATA. 

16 ‘Doden door aanslag in Helmand’, ANP, 20 juni 2008. 
17 ‘President Karzai overleeft aanslag Talibanstrijders’, de Volkskrant, 28 april 2008. 
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leider van de Taliban in Pakistan, Baitullah Mehsud.18 Maar ook andere leiders van de 

opstand, zoals Mullah Omar en Gulbuddin Hekmatyar, laten zich niet onbetaamd.  

Regelingen voor na het conflict 
In de maanden november en december van 2001, nog tijdens de aanvallen van de VS en zijn 

bondgenoten, werd er op het hoogste niveau gesproken over de toekomst van Afghanistan 

nadat de Taliban verdreven zou zijn. De Verenigde Naties organiseerde een overleg tussen de 

zogenaamde ‘Zes plus Twee’-groep, bestaande uit buren China, Iran, Pakistan, Tadzjikistan, 

Turkmenistan en Oezbekistan aangevuld met de Verenigde Staten en Rusland. Hierin werd 

besloten dat het land een vrij gekozen regering moest krijgen, die steunde op een brede 

coalitie waarin alle bevolkingsgroepen waren vertegenwoordigd. Ook sprak het de steun uit 

voor de humanitaire initiatieven van de VN.  

In Bonn kwamen de leiders van vier representatieve Afghaanse groeperingen bijeen en werd 

een overeenkomst gesloten om het land te besturen nadat de Taliban verdwenen was. Dit is de 

zogenaamde ‘Overeenkomst van Bonn’.19 Ten eerste werd een interim-bestuur opgericht, de 

Afghanistan Interim Autoriteit (AIA). Deze kreeg op 22 december 2001 de macht over het 

land, aan het hoofd van de AIA stond Hamid Karzai. Deze interim autoriteit moest tweemaal 

een vergadering van stamoudsten bijeenroepen, de Loya Jigra. Eén om een overgangsregering 

te benoemen, die het land zou regeren totdat er verkiezingen waren geweest. Deze 

overgangsregering luisterde naar de naam Afghanistan Transitional Authority (ATA). De 

tweede moest een nieuwe grondwet opstellen. Onder annex één van de overeenkomst werd de 

mogelijkheid genoemd een International Security Assistance Force (ISAF) in het leven te 

roepen onder mandaat van de VN-Veiligheidsraad met het doel de veiligheid in Kaboel en 

omstreken waarborgen. Dit gebeurde op 20 december 200120. De VN had de leiding over deze 

missie. Naast OEF-A was er nu een tweede internationale militaire operatie in Afghanistan. 

Op 28 maart 2002 werd de United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) 

ingesteld. Deze kreeg de opdracht van de VN-Veiligheidsraad om hulp te bieden bij het 

implementeren van de afspraken van Bonn.21 Ook behoorde het begeleiden van de 

wederopbouwactiviteiten in Afghanistan tot haar takenpakket. 

In augustus 2003 werd het commando van de ISAF overgedragen aan de NAVO. De missie 

opereert nog steeds onder het mandaat van de VN-Veiligheidsraad. Vanaf 13 oktober 2003 
                                                
18 N. Righton, ‘Gevaarlijker dan Osama bin Laden’, de Volkskrant, 11 juli 2008. 
19 VN-Veiligheidsraad, ‘Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending the re-establishment of 

permanent government institutions’ (Overeenkomst van Bonn) S/2001/1154, (5 december 2001).   
20 VN-Veiligheidsraad, S/RES/1386, (20 december 2001). 
21 VN-Veiligheidsraad, S/RES/1401, (28 maart 2002). 
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werd het mandaatgebied uitgebreid van Kaboel en omstreken naar geheel Afghanistan. De 

taak van ISAF bleef vooral het verlenen van assistentie op het gebied van veiligheid.22 Zo 

voert het patrouilles uit samen met het Afghaanse leger en politie. Verder houdt ISAF zich 

bezig met hulp aan de Afghaanse regering bij het hervormen van de veiligheidsinstituties 

(SSR). Ook houdt deze missie zich bezig met kleinschalige wederopbouwactiviteiten, zoals 

het bouwen van een school of het slaan van een waterput. Dit gebeurt in samenwerking met 

de plaatselijke bevolking en ngo’s voornamelijk in zogenaamde Provincial Reconstruction 

Teams (PRT’s). 

Eind 2005 werd de overeenkomst die gesloten was in Bonn als uitgevoerd beschouwd. Er 

waren verkiezingen geweest, voor zowel een president, een nationaal parlement, als 

provinciale parlementen. Ook was een nieuwe grondwet opgesteld en goedgekeurd. Deze was 

in januari 2004 in werking getreden. Echter, de wederopbouw van Afghanistan was nog niet 

voltooid. De veiligheidsituatie liet nog te wensen over en het land was verre van een stabiele 

democratische staat. Hierop werd een internationale conferentie georganiseerd in Londen. De 

uitkomst hiervan was een document luiterend naar de naam The Afghanistan Compact.23 

Hierin committeert de Afghaanse regering zich aan de doelen zoals ze naar voren komen in 

het landenrapport van de VN en Afghanistan getiteld ‘Millennium development goals. Islamic 

Republic of Afghanistan – vision 2020’ uit 2005, waarin de visie voor het land tot 2020 uiteen 

wordt gezet. Alsmede aan de ANDS, de wederopbouwstrategie van Afghanistan zelf, die op 

dat moment nog opgesteld moest worden. De internationale gemeenschap belooft op haar 

beurt hulp en ondersteuning om dit te bewerkstelling.24 Om toe te zien op het Compact wordt 

een Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB) opgericht, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap en de Afghaanse regering.25 Het was 

een contract tussen de internationale gemeenschap en het land. De aanpak werd verdeeld over 

drie pilaren, zijnde: veiligheid; overheid, rechtsstelsel en mensenrechten; en economische en 

sociale ontwikkeling. Daarnaast moest de problematiek rond papaverteelt en drugshandel 

worden aangepakt. De overeenkomst bevatte maatstaven en tijdspaden voor verschillende 

ontwikkelingen binnen de drie pilaren.  

De ANDS liet lang op zich wachten. Het vijfjarenplan werd pas gepresenteerd op de 

donorconferentie van Parijs in juni 2008. Deze strategie is geënt op de inhoud van het 

                                                
22 NAVO, ‘NATO in Afghanistan’; Factsheet, 5 juli 2007; URL: http://www.nato.int/issues/afghanistan/040628-

factsheet.htm; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 
23 London conference on Afghanistan, The Afghanistan Compact (Londen 1 februari 2006). 
24 Ibidem, p2. 
25 Ibidem, annex III. 
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Compact en het rapport waarin de millenniumdoelen zijn genoemd. Ook de Poverty 

Reduction Strategy Paper dat Afghanistan heeft opgesteld in samenwerking met het IMF en 

de Wereldbank vertoont een sterke gelijkenis met de ANDS.26 De kern van deze nationale 

ontwikkelingsstrategie is Afghanisering: “At the core of the ANDS is a policy of 

Afghanization, meaning that ANDS has been fully developed and owned by Afghanistan.”27 

 

                                                
26 IMF, Islamic Republic of Afghanistan: Poverty reduction strategy paper - progress report (Washington D.C. 

december 2007). 
27 Islamitische Republiek Afghanistan, Afghanistan national development strategy 1387 – 1391 (2008-2013) 

(Kaboel juni 2008) 1. 



Afghaanse Verantwoordelijkheid 

13 

III 
Ownership 

 
 

Nadat de Taliban en Al Qaida met wapengekletter de bergen in waren gedreven, moest het 

verwoeste Afghanistan weer worden opgebouwd, het zogenaamde nation building. De 

internationale gemeenschap kon het land niet zomaar haar rug toekeren. Ten eerste zou het 

om humanitaire redenen de bevolking niet aan haar lot kunnen overlaten. Ten tweede zou het 

land dan vrijwel zeker weer in handen vallen van het verdreven regime. Met als gevolg dat het 

andermaal een veilige haven zou worden voor internationaal terrorisme en de wereldwijde 

jihad. Al op 5 december 2001, minder dan drie maanden na de aanslagen in New York en 

Washington, gaf de ‘Overeenkomst van Bonn’ de macht aan een Afghaanse interim autoriteit. 

De Afghanen moesten zelf zorg dragen voor de wederopbouw van hun land, uiteraard met 

hulp van de internationale gemeenschap. Nederland is één van de donoren. Naast buitenlandse 

organisaties zijn er ook vele Afghaanse ngo’s in het gebied actief. Na Bonn zijn er andere 

conferenties geweest en verklaringen opgesteld. Zo waren er conferenties in Tokio (2002), 

Berlijn (2004), Londen (2006) en recentelijk in Parijs (2008). Allen leggen de nadruk op de 

eigen verantwoordelijkheid van de Afghanen en de Afghaanse regering.  

Nation Buiding 
Nation building is het opbouwen van een staat nadat het door conflict verwoest en 

verscheurd is. De nieuwe samenleving moet vredelievend en stabiel worden, zowel voor haar 

eigen inwoners als aangrenzende landen.28 Wederopbouw van een land kan via twee 

verschillende methodes. Er kan op een onpartijdige wijze samengewerkt worden met al 

bestaande overheidsinstanties en machtscentra, het zogenaamde coöperatiemodel. Een andere 

manier is om het bestaande apparaat te ontmantelen en beginnen met wederopbouw vanaf het 

nulpunt. Dit is het deconstructiemodel.29 Vormen die het midden houden tussen beide bestaan 

natuurlijk ook. Binnen deze twee modellen, kan de nadruk worden gelegd op verscheidene 

aspecten. Ten eerste is er ‘security first’. Hierbij wordt het zwaartepunt gelegd bij het 

verschaffen van veiligheid aan de bevolking, het leven zonder angst om gedood of verminkt 

                                                
28 Dobbins, The beginner’s guide to nation-building, XVII. 
29 Beide modellen staan beschreven in: ibidem, XX. 
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te worden.30 Veiligheid is de eerste levensbehoefte, waar vanuit alle andere kunnen worden 

aangevangen. Het is een voorwaarde voor blijvende ontwikkeling en democratie. Een andere 

manier is ‘democracy first’. Prioriteit ligt bij het uitschrijven van verkiezingen en de opbouw 

van een democratisch bestel. Democratie zal veiligheid en welvaart brengen, zoals dat ook het 

geval is in de westerse wereld. Een derde is ‘capacity building’. Hier wordt de nadruk gelegd 

op de opbouw van overheidsinstituties en een rechtstelsel.  

Veiligheid en democratie hebben instituties nodig. De wederopbouwstrategieën ‘security 

first’ en ‘democracy first’ hebben beide een functionerende overheid nodig. Verkiezingen 

kunnen niet worden georganiseerd zonder kiescommissie. Hiervoor is een ministerie van 

Binnenlandse Zaken noodzakelijk. Interne veiligheid wordt gewaarborgd door wetten. Hierop 

moet worden toegezien door overheidsinstanties als gerechtshoven en politie. Externe 

veiligheid moet worden gegarandeerd door een leger en een diplomatieke dienst. Ook dat zijn 

allemaal overheidsinstituties. De nadruk bij wederopbouw van een staat moet liggen bij het 

opzetten en versterken van zulke instanties. Zonder overheid, geen veiligheid of democratie. 

RAND Corporation heeft een prioriteitenlijst opgesteld in geval van nation building. Na de 

acute dreigingen die een conflict met zich meebrengt, zoals geweld en humanitaire crises, 

prijkt ‘bestuur’ op de lijst. Hiermee wordt het hervatten van publieke taken bedoeld. 

Democratisering komt niet verder dan een één na laatste plaats. Veiligheid staat fier 

bovenaan.31 Er moet niet vergeten worden dat in deze optiek veiligheid wordt gegarandeerd 

door een internationale troepenmacht. Wanneer de directe dreiging verdwenen is zal een staat 

zonder hulp van buitenaf veiligheid moeten kunnen waarborgen. Instituties en een werkende 

overheid zijn dan onontbeerlijk.  

Francis Fukuyama maakt een onderscheid tussen de opbouw van het bereik en van de kracht 

(of capaciteit) van een staat.32 Bereik betekent welke en hoeveel taken de staat wil uitvoeren. 

Ze worden verdeeld in verschillende categorieën. Hierbij worden basisfuncties, zoals 

defensie, gescheiden van meer activistische functies, als sociale zekerheid.33 Kracht of 

capaciteit staat voor het vermogen van een overheid om de functies die het wil uitoefenen, op 

een behoorlijke manier af te dwingen.34 Voor dit laatste is óók autoriteit en gezag nodig. 

Neem een wettelijk snelheidslimiet voor voertuigen bijvoorbeeld. Dat is niets waard zonder 

controle erop en sancties wanneer deze wordt overtreden.  
                                                
30 A. Etzioni, ‘Security first. Ours, theirs and the global order’s’, The National Interest, 88 (maart/april 2007) 11-

12. 
31 Dobbins, The beginner’s guide to nation-building, XXIII. 
32 F. Fukuyama, Het bouwen van een staat (Amsterdam/Antwerpen 2005) 22. 
33 Ibidem, 24, figuur 2.  
34 Ibidem, 22. 
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De wederopbouw van Afghanistan valt in de internationale visie bijna geheel in het 

coöperatiemodel. De conferenties over de toekomst in het land werden altijd gehouden met 

vertegenwoordigers van al bestaande groepen. Wel koos de internationale gemeenschap 

groeperingen die hen welgezind waren, zoals de verschillende onderdelen waaruit de 

Noordelijke Alliantie was opgebouwd. De Taliban en Al Qaida, ook al waren het belangrijke 

Afghaanse partijen, werden niet uitgenodigd. De documenten zijn allemaal ondertekend door 

verschillende welgezinde vertegenwoordigers. OEF-A werd uitgevoerd met hulp van de 

hierboven al genoemde Noordelijk Alliantie. Dit is een verzameling krijgsheren en stammen 

die al voor het verschijnen van Sovjettroepen in 1979 streden tegen elkaar en tegen wat later 

de Taliban zou worden. Leiders van de AIA werden gekozen door het eeuwenoude fenomeen 

van een Loya Jigra die ook een nieuwe grondwet moest opstellen. Toch bemoeide de 

internationale gemeenschap zich met de opbouw van nieuwe overheidsinstanties. Hierdoor 

vertoonde de wederopbouw van Afghanistan ook gelijkenissen met het deconstructiemodel. 

Dit komt doordat het land bestuurd werd door de Taliban. Deze fundamentalistisch 

islamitische regering had een staatsapparaat, maar niet één die de nieuwe leiders wilde 

hebben. Het land zelf deconstrueerde zijn overheidsinstanties, om deze later weer op te 

bouwen met veel hulp van donoren.  

De AIA en zijn opvolger de ATA bezaten echter bereik, noch capaciteit. Het Compact en 

ANDS zijn gericht op een minimaal bereik. De basisfuncties veiligheid, een betrouwbaar 

rechtstelsel en armoedebestrijding, waren de belangrijkste.35 Capaciteit moest vanaf het 

nulpunt worden opgebouwd. Het leger, de politie en de rechtelijke macht waren zo goed als 

non-existent. Zelfs een grondwet moest tijdens een speciale Loya Jigra worden opgesteld. Het 

gebrek aan kracht moest gecompenseerd worden met internationale veiligheidstroepen. ISAF 

en OEF-A waren de instanties die de basisfuncties van de Afghaanse staat moest afdwingen, 

in het bijzonder defensie en veiligheid. Ook armoedebestrijding werd mondjesmaat ter hand 

genomen, door bijvoorbeeld CIMIC-activiteiten voornamelijk in de vorm van PRT’s. 

Langzaam aan werden een Afghaanse legermacht en Afghaanse politie-eenheden gevormd en 

getraind. Dit met hulp en middelen van de internationale gemeenschap. In 2004 werd een 

nieuwe grondwet aangenomen. De verantwoordelijkheid voor het afdwingen van alle functies 

van de staat werd verschoven naar de Afghaanse regering: het land kreeg ownership hierover. 

Door middel van de ANDS kreeg het land ook eigendom over het bereik van de staat. Hierin 

is namelijk omschreven wat de overheid wil gaan doen en hoe ze dat wil bewerkstelligen. 

                                                
35 The Afghanistan Compact, 2; I.R. Afghanistan, Afghanistan national development strategy, I. 
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Het bovenstaande moet duidelijk maken dat nation building het opbouwen van een 

vredelievende staat is die ook op zijn eigen benen kan staan. Een regering van een 

postconflictgebied moet zelf verantwoordelijkheden kunnen nemen. 

Het begrip 
Ownership is een begrip uit de wereld van ontwikkelingssamenwerking en staat voor eigen 

verantwoordelijkheid voor wederopbouw. Door middel van een ontwikkelingsstrategie moet 

een land zijn eigen plan trekken. Tijdens een conferentie van de Verenigde Naties in 2002 

over de financiën van ontwikkeling werd de Monterrey Consensus opgesteld, naar de plaats 

waar deze bijeenkomst plaatsvond. Hierin kreeg ownership een prominente plaats. Het begrip 

geldt ook als basis voor relaties tussen donoren en ontvangende landen op het vlak van 

ontwikkelingssamenwerking.36 In de Paris Declaration on Aid Effectiveness uit 2005 wordt 

dit herhaald. Ownership is één van de vijf principes die in de declaratie worden genoemd. 

Ontvangende landen beloven hierin leiderschap te nemen bij de ontwikkeling van hun land en 

donoren beloven op hun beurt dit te accepteren en zo nodig te versterken.37 Dit is gemeengoed 

geworden, echter met één groot gebrek. Ontwikkelingsbeleid wordt “country-owned, but 

donor-driven”38 genoemd, oftewel het land is wel eigenaar van de ontwikkeling, maar de 

ideeën erachter zijn van de geldschieters. 

De kern van wederopbouw in Afghanistan is dan ook ownership. De uitdrukking 

‘Afghanisering’ (‘Afghanization’) wordt in dit specifieke geval vaak als synoniem gezien. 

Ownership wordt in het Afghaanse geval op verschillende manieren geïnterpreteerd. Ten 

eerste om geleidelijke terugtrekking van buitenlandse troepen te benoemen. Ten tweede als 

verschuiving van verantwoordelijkheden van de internationale gemeenschap naar de regering 

van de islamitische republiek.39 Hiermee wordt bedoeld dat de verantwoordelijkheid van 

wederopbouw- en hervormingsprojecten bij de Afghaanse staat ligt en dat de internationale 

gemeenschap, desgevraagd, hulp biedt. Hoe meer Kaboel zelf doet, hoe minder hulp de 

donoren hoeven geven. Dit biedt na verloop van tijd de mogelijkheid tot vertrek uit steeds 

meer provincies en districten, totdat de internationale troepenmacht en hulpinstanties geheel 

verdwenen zijn. In de eerste interpretatie is ownership een exit-strategie, in de tweede biedt 

het er één. 
                                                
36UN international conference on financing for development Monterrey, Mexico, ‘Monterrey Consensus of the 

international conference on financing for development’ (Monterrey 2003) 14. 
37 ‘Paris Declaration on aid effectiveness’ (Parijs 2 maart 2005) 3. 
38 F. Zimmermann, ‘Report: Ownership in practice’, Informal experts’ workshop by the OECD (Sèvres 27-28 

september 2007) 3.  
39 A. Giustozzi, ‘Afghanistan’s National Arny: the ambiguous prospects of Afghanization’, Terrorism Monitor 

6/9 (1 mei 2008) 1. 
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Er zijn twee verschillende soorten ownership. Ik zou deze tastbaar en niet-tastbaar willen 

noemen. De eerste is vooral kwantitatief. Dat wil zeggen, er zijn concrete doelen en 

resultaten. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van verkiezingen, het opstellen van een 

grondwet en de opbouw van een leger. Deze doelen werden voor het eerst door Afghanistan 

en de internationale gemeenschap opgesteld in de Overeenkomst van Bonn uit 2001 en zijn 

behaald. Er waren verkiezingen, er is een nieuwe grondwet en een Afghaans leger en 

politiemacht zijn een feit. Niet-tastbare ownership is moeilijker te bevatten, het is meer 

kwalitatief van aard. Hier spelen dingen mee als democratisch besef van de bevolking en 

vrijheid van het individu. Vorming hiervan volgt pas later aangezien het een zaak is van een 

lange adem. De focus in dit stuk zal liggen op tastbare ownership, om twee redenen. Ten 

eerste omdat het proces van wederopbouw in Afghanistan nog niet vergevorderd genoeg is 

om over niet-tastbare ownership gefundeerde uitspraken te doen. Ontwikkeling van 

democratisch besef is een kwestie van decennia. Ten tweede is de mate van het niet-tastbare 

onderdeel moeilijk te meten en aan te tonen.  

Tastbare ownership is ook weer onder te verdelen in twee aspecten; in theorie en in de 

praktijk. In theorie is er een grondwet, maar wordt deze wel nageleefd? Er waren 

verkiezingen, maar waren ze wel eerlijk? In theorie heeft het land een leger en een 

politiemacht, maar willen en kunnen ze hun taak wel uitvoeren? Dit verschil komt overeen 

met het verschil tussen bereik en capaciteit van een staat, hierboven beschreven. Afghanistan 

heeft aangegeven welke taken het wil uitvoeren voor de bevolking en met welke 

instrumenten, maar heeft het ook de kracht om deze af te dwingen?  

Een leidende term in Afghanistan 
Ownership duikt altijd op wanneer er gesproken wordt over wederopbouw van Afghanistan. 

In de ANDS, opgesteld door het land zelf, wordt de term aangehaald en tot kern van de hele 

strategie benoemd: “At the core of the ANDS is a policy of Afghanization, meaning that ANDS 

has been fully developed and owned by Afghanistan.”40 President Karzai riep eerder al op tot 

“Afghanization of the whole exercise”.41 Dit deed hij in november 2007, toen hij sprak over de 

strijd tegen de Taliban.  

Internationale organisaties zijn het hierin met Karzai eens. De VN-missie in Afghanistan, de 

UNAMA, roept in een aantal stukken op tot Afghanisering. Zo wordt in de situatieschets van 

de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over het land uit 2007 opgemerkt dat donoren 

                                                
40 I.R. Afghanistan, Afghanistan national development strategy, 1. 
41 ‘Karzai calls for ‘Afghanization’ of fight against terrorism’, DPA, 3 november 2007. 
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de neiging hebben ontwikkelingsprojecten op te starten buiten de ANDS om. Dit zorgt voor 

een slechte coördinatie hiervan. Het roept daarom op tot nationale ownership van dit soort 

projecten, vooral op het gebied van de hervorming van het rechtsstelsel: “[To] work towards 

increased national ownership through the Afghanistan National Development Strategy.”42 In 

een ander rapport opgesteld door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties na de 

donorconferentie in Parijs van 12 juni 2008 wordt het begrip andermaal genoemd. De 

coördinerende taak van de UNAMA zal verbeterd worden “in a way that respects Afghan 

ownership”.43 

Bij de NAVO is het niet anders. Na een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse 

Zaken in Brussel in december 2007 noemde de persvoorlichter een aantal belangrijke punten 

op die besproken waren met betrekking tot Afghanistan. Het tweede punt was “the 

importance of ‘Afghanization’.  In other words, that members states of NATO wish to see that 

the progress that is being made on strengthening Afghan capacity, not only continue but to be 

reinforced.”44 Tijdens de NAVO-top in Boekarest van 3 en 4 april 2008 werd een nieuwe 

strategische visie van de ISAF aangenomen. Eén van de vier leidende principes hierin is 

evenzeer “support for enhanced Afghan leadership and responsibility”45, oftewel ownership 

door de Afghaanse regering. Punt vijf van deze declaratie gaat hier verder op in. Er wordt 

erkend dat stabiliteit voor de lange termijn alleen kan worden bewerkstelligd wanneer 

Afghaanse veiligheiddiensten de dans gaan leiden.46  

De Nederlandse regering zet ook in op ownership. Ons land is één van de leidende naties in 

de provincie Uruzgan en de zesde grootste troepleverancier aan ISAF met 1.770 manschappen 

te velde.47 In de artikel-100 brief48 van 22 december 2005 komt dit duidelijk naar voren. In 

deze brief, die de Tweede Kamer moest inlichten over de Nederlandse bijdrage aan de ISAF 

in Uruzgan, werd het belang hiervan aangestipt. Na de afronding van Bonn zou de regering in 

                                                
42 Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en VN-Veiligheidsraad, ‘The situation in Afghanistan and its 

implications for international peace and security’, A/61/799–S/2007/152 (15 maart 2007) 11. 
43 VN-Veiligheidsraad, ‘Special report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 1806 

(2008) on the United Nations Assistance Mission in Afghanistan’, S/2008/434 (3 juli 2008) 7. 
44 NAVO, ‘Press briefing by NATO spokesman James Appathurai following the meeting of the North Atlantic 

Council at the level of foreign ministers’, 7 december 2007. 
45 NAVO, ‘ISAF’s strategic vision. Declaration by the heads of state and government of the nations contributing 

to the UN-mandated NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan’, 3 april 2008. 
46 Ibidem, punt 5.  
47 NAVO, ‘ISAF placement’, 10 juni 2008; URL: http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/isaf_placemat.pdf; 

Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 
48 Artikel 100 van de Nederlandse Grondwet schrijft voor dat de regering de Staten-Generaal vooraf moet 

inlichten over inzet of ter beschikkingstelling van krijgsmachtonderdelen. 
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Kaboel zelf de leiding moeten nemen in het proces van wederopbouw.49 Even verderop wordt 

gesteld: “«[O]wnership» van de Afghaanse overheid [is] belangrijk, zeker nu er een gekozen 

president en parlement zijn.”50 In een volgende artikel-100 brief, ditmaal over de verlenging 

van de bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht aan de missie in Afghanistan na 1 augustus 

2008 wordt de verschuiving van verantwoordelijkheden naar de Afghaanse overheid en 

veiligheiddiensten meer dan eens genoemd.51 Tijdens debatten over de kwestie wordt 

wederom de nadruk op Afghaniseren gelegd. Op 18 december 2007 stelt de minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking zeer duidelijk dat Afghanisering van de ontwikkeling datgeen is 

“wat wij allemaal willen”.52 De regering houdt de Kamer op de hoogte door middel van 

periodieke overzichten met betrekking tot de stand van zaken in Afghanistan. Zo ook in 

februari 2008 door middel van een brief. Daarin valt te lezen: “Het streven is dat in 2010 de 

Afghanisering van het veiligheidssysteem zodanig zal zijn dat het ANA, met uitzondering van 

de luchtmacht, grotendeels zelfstandig kan opereren.”53 Hieruit valt op te maken dat het 

begrip deel is gaan uitmaken van de strategie die Nederland nastreeft in het land. 

Afghanisering wordt zelfs een uitgangspunt van de Nederlandse regering genoemd.54 

Andere lead nations en grote troepenleveranciers zetten ook in op ownership van 

wederopbouw en ontwikkeling. De Amerikanen hebben verreweg de meeste manschappen in 

Afghanistan. Ze leveren ongeveer achttien duizend man voor OEF-A en nog eens 23.550 

eenheden voor de ISAF-missie.55 In een aantal toespraken haalt Secretary of State 

Condoleezza Rice het begrip ownership aan. Tijdens de grote donorconferentie in Parijs op 12 

juni 2008 zei ze: “We must continue to commit to increasing the effectiveness and coherence 

of our assistance, while ensuring that it reaches the Afghans and addresses their most urgent 

needs. This means successfully fighting corruption, improving accountability, and it means 

Afghan ownership of development.”56 Ook het Verenigd Koninkrijk is één van deze naties, 

met 8.530 manschappen in het land, vooral in de zuidelijke provincie Helmand.57 Het Engelse 

ministerie van Defensie schrijft erover in een achtergrondstuk over de OEF- en ISAF-missie. 
                                                
49 Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 27 925 nr. 193 (22 

december 2005) 5. 
50 Ibidem, 8. 
51 Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 27 925 nr. 279 (30 

november 2007) 6, 18, 29, 30, 35-36.  
52 Tweede Kamer der Staten-Generaal, TK 37 (18 december 2007) 37-2973. 
53 Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 27 925 nr. 295 (15 

februari 2008) 15. 
54 Ibidem, 18. 
55 NAVO, ‘ISAF placement’. 
56 Secretary of State C. Rice, ‘Remarks  at Afghanistan donors’ conference’, 12 juni 2008;  

URL: http://www.state.gov/secretary/rm/2008/06/105862.htm; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 
57 NAVO, ‘ISAF placement’. 
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Verantwoordelijkheid voor zaken als veiligheid dient te liggen bij de Afghanen.58 De minister 

van Defensie Des Browne zei tijdens een speech uitgezonden op de Australische televisie het 

volgende: “Our comprehensive approach in Afghanistan has four parts. Afghan ownership, 

reconciliation, reconstruction and greater burden sharing.”59 De Britse premier Gordon 

Brown verklaarde aan het parlement dat “[t]he priorities for the country entailed Afghan 

‘ownership’ of police and security.”60 Voor Canada, lead nation in Kandahar met een 

troepenmacht van 2.500 man61, geldt hetzelfde. De vaste parlementscommissie voor 

Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het Canadese House 

of Commons bracht in juli 2008 een rapport uit over de situatie in Afghanistan. Aanbeveling 

zestien hieruit stelt: “The Government of Canada should continue to ensure that its 

reconstruction and development projects respect the importance of Afghan ownership in their 

own development.”62 Verder doet de G8 een duit in het zakje. Zes van de acht leden van dit 

forum leveren troepen aan ISAF. Na een bijeenkomst in Kyoto van de ministers van 

Buitenlandse Zaken van deze acht rijkste industrielanden werd een gezamenlijke verklaring 

afgegeven. Punt één hiervan spoort de Afghaanse regering aan om meer verantwoordelijkheid 

te nemen bij de implementatie van de ANDS. “We are […] working toward increasing aid 

effectiveness based on Afghan ownership and priorities.”63 

Zoals uit het bovenstaande blijkt is ownership of Afghanisering de term die brandt op de 

lippen van de verantwoordelijken voor het beleid ten aanzien van de wederopbouw in 

Afghanistan. Regeringen van leidende naties, soms samengevoegd in internationale gremia 

als VN, G8 en NAVO roepen alle hiertoe op. Afghanistan, het land in kwestie, is zelf ook 

voorstander van deze methode. Ook Nederland zet hierop in. 

 

                                                
58 Ministery of Defence, Operations in Afghanistan: Background briefing 1;  

URL:http://www.mod.uk/DefenceInternet/FactSheets/OperationsFactsheets/OperationsInAfghanistanBackgro
undBriefing1.htm; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

59 Secretary of State for Defence D. Browne, ‘Speech delivered by the Secretary of State for Defence at the 
Australian National Press Club, to an audience of journalists and the general public via TV’, 29 mei 2008.  

60 ‘Prime Minister updates Parliament on Afghan mission’, Defence news, (12 december 2007); 
URL:http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/PrimeMinisterUpdatesP
arliamentOnAfghanMission.htm; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

61 NAVO, ‘ISAF placement’. 
62 House of Commons Canada, Canada in Afghanistan. Report of the Standing Committee on Foreign Affairs 

and International Development (Ottawa juli 2008) 58. 
63 G8, ‘G8 foreign ministers’ statement on Afghanistan’, 26 juni 2008;  

URL: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/f_kyoto08/afghanistan.html; Laatst geraadpleegd: 4 
september 2008. 
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IV 
Moeilijkheden met ownership in Afghanistan 

 
 

Het conflict in Afghanistan is uniek, zoals ieder ander. De oplossing voor de problemen 

aldaar is dat dus ook. De internationale gemeenschap, waaronder Nederland, en het land zelf 

hebben gekozen voor ownership om de situatie in Afghanistan tot een goed einde te brengen. 

De regering in Kaboel zal haar eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Er wordt uiteraard 

wel hulp gegeven. 

De stelling is naar voren gekomen of deze oplossing voor het vraagstuk Afghanistan wel de 

juiste is. Is het land wel ver genoeg in zijn ontwikkeling om deze taak aan te kunnen en heeft 

de internationale gemeenschap er vertrouwen in? Immers, niet alleen de interne veiligheid van 

de Afghaanse bevolking staat op het spel, ook de veiligheid van de westerse wereld is in het 

geding. Terroristische groeperingen zouden nooit meer in alle openheid moeten kunnen 

opereren of bescherming moeten krijgen van de staat.  

Ownership is een mooi streven, een land moet op zijn eigen benen kunnen staan. Het is 

uiteraard niet de bedoeling dat een internationale troepenmacht voor eeuwig nodig is om het 

voortbestaan van Afghanistan te garanderen. Het is echter nog te vroeg om het land volledig 

eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en wederopbouw te geven; en wel om een 

aantal redenen die in het vervolg van dit hoofdstuk verder zullen worden uitgewerkt. Ten 

eerste tiert corruptie welig binnen alle overheidsinstellingen. Ten tweede is de regering in 

Kaboel niet de enige instantie met feitelijk gezag in het land. In grote delen van het land 

hebben krijgsheren, al dan niet verbonden aan de Taliban, de macht. Ten derde zitten er 

keerzijdes aan de hulp die donorlanden geven, zoals de zogenaamde conditionaliteit van 

ontwikkelingshulp. In het verlengde daarvan, is het niet zo dat de doelen van de hulp voor 

Afghanistan en de donorlanden hetzelfde zijn. De verschillende leidende naties en 

internationale organisaties zullen het land alleen de volle verantwoordelijkheid geven, 

wanneer de doelen van Afghanistan overeenkomen met die van hen. Daar komt bij dat de 

objectieven van verscheidene donoren niet altijd overeenkomen. Tot slot komen veel van de 

opstandelingen die het land onveilig maken uit het aangrenzende Pakistan. 

Verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de Pakistaanse overheid en niet bij de 

Afghaanse regering. Ownership lost dit probleem dus niet op. 
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Corruptie 
Het leidende idee achter ownership is het overhevelen van verantwoordelijkheid voor het 

complete proces van staatsontwikkeling naar de overheid van het conflictgebied. Problemen 

rijzen echter wanneer verschillende overheidsdiensten corrupt zijn.  

Ten eerste, is er corruptie in Afghanistan? In de meest recente Corruption Perceptions 

Index van Transparency International staat het land op een gedeelde 172ste plaats van de 179 

landen. Het krijgt op een schaal van tien te behalen punten een 1,8.64 In 2005 deed het land 

het beter, toen haalde het tweeënhalve punt, goed voor een 117de plek op de ranglijst. Er 

werden toen wel slechts 158 landen getoetst.65 Deze index is gebaseerd op verschillende 

bronnen van maximaal twaalf onafhankelijke instituten.66 In het geval van Afghanistan is het 

cijfer uit 2007 gebaseerd op vier bronnen: de Bertelsmann Transformation Index; de Country 

Policy and Institutional Assessment van de Wereldbank; rapporten van de Economist 

Intelligence Unit; en de Country Risk Ratings van Global Insights.67 Het mondiale netwerk 

erkent dat de nauwkeurigheid niet altijd optimaal is, maar dat deze stijgt naar mate er meer 

bronnen zijn.68  

Bij een groot opinieonderzoek in Afghanistan van The Asia Foundation komt naar voren dat 

24% van de plaatselijke bevolking vindt dat het de verkeerde kant op gaat met het hun land. 

Wanneer de respondenten hiervoor twee redenen mochten noemen, bestempelde 28% 

corruptie als één van de twee boosdoeners.69 In hetzelfde onderzoek noemt 74% van de 

ondervraagden dit een ‘major problem’ voor Afghanistan als geheel. In verschillende andere 

leef- en bestuursniveaus, zoals de provincie, de wijk en het dagelijks leven neemt dit 

percentage af naar 43%.70 Dit is nog steeds een hoge score. Variërend naar niveau vindt één 

vijfde (in het dagelijkse leven en de wijk) tot bijna drievijfde (geheel Afghanistan) de situatie 

aangaande corruptie verslechterd ten opzichte van vorig jaar.71 Dit strookt niet met de cijfers, 

die laten een daling van het percentage zien: van 77% naar 74% voor het land als geheel.72 

                                                
64 Transparency International, ‘Corruption Perceptions Index 2007’. 
65 Transparency International, ‘Corruption Perceptions Index 2005’. 
66 Transparency International, ‘A short methodological note. Transparency International Corruption Perceptions 

Index (CPI) 2007’ (16 oktober 2006); URL: http://www.transparency.org/content/download/23966/358199; 
Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

67 Transparancy International, ‘CPI 2007: sources by country’;  
URL: http://www.transparency.org/content/download/34227/533558; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

68 Transparency International, ‘A short methodological note’. 
69 The Asia Foundation, Afghanistan in 2007. A survey of the Afghan people (Kaboel 2007) 11-13. Het rapport 

maakt een onderscheid tussen twee soorten corruptie, gewone (13%) en administratieve (15%). Deze heb ik 
als één gezien en derhalve de percentages bij elkaar opgeteld. 

70 Ibidem, 23. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem, 24. 
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Om dit kleine verschil als reële verbetering te zien gaat echter te ver. Perceptie van mensen is 

het belangrijkste, aangezien personen handelen naar een werkelijkheid zoals zij die ervaren. 

Naast deze statistische gegevens zijn er vele verhalen over corruptie in Afghanistan op te 

tekenen. De Verenigde Naties schrijven in een rapport van eind 2007 bijvoorbeeld dat het 

vertrouwen van de bevolking in de regering en haar leiders gering is. Eén van de redenen 

hiervan is de grootschalige corruptie binnen de overheid. Nieuwe overheidsinstanties, die in 

het leven zijn geroepen door Bonn en het Compact, worden hierdoor bedreigd. Consolidatie 

en legitimatie van de instellingen zijn daardoor verre van zeker. De politiemacht, een cruciaal 

afdwingingmechanisme van de staat, tolereert corruptie en werkt er zelfs actief aan mee. Een 

sterke staat is, mede daarom, moeilijk op te bouwen. Verder wordt vervolging van 

regeringsfunctionarissen voor corrupt gedrag gefrustreerd door nepotisme.73 Het mooiste 

voorbeeld is misschien wel het feit dat de broer van president Karzai is ontheven uit zijn 

functie wegens vermeende omkopingspraktijken.74 Ook volgens een rapport van het CSIS is 

corruptie een wijdverspreid probleem in het land. Het ondermijnt de legitimatie van de 

regering, maar het neemt ook het vertrouwen in wederopbouw en ontwikkeling bij de 

bevolking weg.75 Het zou zelfs vanzelfsprekend zijn dat een persoon met een positie van 

macht zichzelf ongeoorloofd verrijkt.76  

De bestrijding van corruptie wordt als één van de grootse zorgen van de Afghaanse 

bevolking en de internationale gemeenschap gezien, aldus het Amerikaanse USIP.77 De 

president van de Wereldbank, Robert Zoellick, laat zich op een zelfde manier uit over de 

situatie in Afghanistan aangaande omkopingspraktijken. Wel spreekt hij de hoop uit dat de 

nieuwe anticorruptiewet, die een orgaan in het leven roept om deze gebruiken tegen te gaan, 

enige oplossing biedt. De daadwerkelijke implementatie hiervan zal pas uitsluitsel geven of 

dit initiatief daadwerkelijk soelaas biedt.78 

Recentelijk verscheen een reportage over de situatie in de Baluchivallei, gelegen in de 

provincie Uruzgan. Daar komt een chirurg uit Kaboel met familie in de streek aan het woord: 
                                                
73 Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en VN-Veiligheidsraad, ‘The situation in Afghanistan and its 

implications for international peace and security’, A/62/345 – S/2007/555 (21 september 2007) paragraven 2, 
10, 11, 12 en 20. 

74 S.G. Jones, ‘How to save Karzai’, Foreign Policy: web exclusive (juli 2008);  
URL: http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4392; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

75 CSIS, Breaking point. Measuring progress in Afghanistan (Washington D.C. maart 2007) 41 en 23. 
76 ‘Afghanistan's corrosive culture of corruption’, e-ariana.com (15 september 2006); 

URL: URL: http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocs/D50E6F5C7DA1267C872571 
EA002F9958?OpenDocument; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

77 M.M. Stanekzai, Afghanistan: not lost, but needs more attention, USIP (Washington D.C. juni 2008) 1. 
78 J. Hemming, ‘Afghanistan must back words with deed on corruption’, Reuters, 24 juli 2008;  

URL: http://www.reuters.com/articlePrint?articleId=USISL24505520080724; Laatst geraadpleegd: 4 
september 2008. 
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“De Afghaanse militairen zijn corrupt en verslaafd aan heroïne, dus hoe kunnen mensen ze 

vertrouwen? Ze zijn dieven, stelen mobiele telefoons. Ze haten ze. […] De politie is van 

hetzelfde laken een pak. De commandanten van de controleposten halen ’s nachts allerlei 

dingen uit, en dan geven ze de schuld aan de Taliban”.79 

Corruptie in Afghanistan wordt, onder andere in het al aangehaalde VN-rapport, 

‘endemisch’ genoemd.80 Deze term, geleend uit de geneeskunde, wil zeggen dat deze 

praktijken inheems zijn voor het land. Sinds de negentiende eeuw verkochten tribale leiders 

hun loyaliteit, bijvoorbeeld aan het Britse Rijk. In de tijd dat het land een monarchie was 

deden koningen hetzelfde. De zwarte markt was ten tijde van de Sovjetbezetting alom 

aanwezig. De nauwe banden die het land heeft met Pakistan zijn ook debet hieraan. In het 

buurland was na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid een traditie van omkoping 

ontstaan. Terugkerende Afghaanse vluchtelingen en Talibanstrijders namen deze praktijken 

mee de grens over.81 

Ten tweede, ondermijnt corruptie ownership? Corruptie is één van de grootste gevaren voor 

het tot uitvoer brengen van een vredesovereenkomst en het opbouwen van een staat. De 

toestand na een gewapend conflict biedt vele mogelijkheden tot corruptie. Ook is de pakkans 

klein.82 Verder spelen een laag inkomen en de uitzichtloze situatie van de bevolking en 

overheidsfunctionarissen mee. Daar komt bij dat postconflictgebieden vaak grote sommen 

geld krijgen van allerhande donoren. Iedereen wil daar een graantje van mee pikken.83 

Succesvolle wederopbouw wordt om verschillende redenen bemoeilijkt door corrupte 

overheidsinstellingen. Ten eerste zorgen ze voor een cultuur van “wrok en hebzucht”84, wat 

weer verdere afkerige gevoelens met zich mee brengt. Ten tweede blijven hierdoor minder 

middelen over voor ontwikkeling. Immers, een groot deel blijft achter bij oneerlijke 

ambtenaren. In het verlengde hiervan houdt corruptie armoede in stand. Aangezien door dit 

soort praktijken geld verdwijnt, moet de regering extra geld lenen. Dit wordt op de bevolking 

afgeschoven door middel van belastingen.85 In Afghanistan valt deze last wel mee, aangezien 

het land een nauwelijks levensvatbaar belastingstelsel kent.86 Verder bekoelt corruptie 

                                                
79 D. Derksen, ‘In de Baluchivallai heerst het grote wantrouwen’, de Volkskrant, 26 juli 2008, 4. 
80 AV-VN en VR, A/62/345 – S/2007/555, paragraaf 8. 
81 Col. D.O. Young,. ‘Overcoming the obstacles to establishing a democratic state in Afghanistan’, Carlisle 

Papers in Security Strategy (oktober 2007) 9.  
82 E. Bolongaita, ‘Controlling corruption in post-conflict countries’, Kroc Institute Occasional Paper, Nr. 

26:OP:2, (januari 2005) 2. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem, 5. 
85 Ibidem, 3-5. 
86 Boone, ‘Afghan failure to meet IMF target casts doubt on debt relief’.  
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uiteindelijk het enthousiasme van donoren om te investeren in een gebied. Dit resulteert in 

minder grote wederopbouwbudgetten voor de staat in kwestie.87 

Ownership, de leidende strategie in Afghanistan, komt in gevaar door corruptie. Ten eerste 

omdat iedere ontwikkelingsstrategie hierdoor in gevaar zou komen. Wanneer middelen die 

bestemd zijn voor wederopbouw niet (geheel) aankomen, maakt het ieder ontwikkelingsbeleid 

onmogelijk. Verder is een belangrijk onderdeel van ownership het zorgen voor de opbouw 

van instituties, capacity building. Corruptie zorgt voor minder middelen hiervoor, wat 

betekent dat de staat minder capaciteiten kan opbouwen. Als de staat te weinig 

afdwingingvermogen heeft, kan het moeilijker verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en 

zijn ontwikkeling. Een ander belangrijk aspect van Afghanisering is de financiële hulp die 

verschillende naties, internationale organisaties en ngo’s direct aan de regering in Kaboel 

hebben toegezegd. Tijdens de donorconferentie in Parijs van juni 2008 viel op dat dit 

verminderde. President Karzai vroeg om 31 miljard euro, hij kreeg slechts minder dan de 

helft. Aan deze 14 miljard euro zaten zelfs nog striktere voorwaarden, dan aan voorgaande 

toezeggingen.88 En minder middelen, betekent weer minder mogelijkheden tot ontwikkeling.  

Ownership komt ook in gevaar wanneer hulpprojecten buiten de regering om worden 

uitgevoerd. Dit gebeurt omdat organisaties bang zijn dat er anders te veel geld blijft hangen in 

de corrupte bureaucratie van de verschillende overheidslagen. Het Amerikaanse leger maakt 

zich hieraan schuldig. Commandanten in Afghanistan (en Irak) hebben een zogenaamd 

CERP-fonds tot hun beschikking. Dit biedt ze de mogelijkheid om directe en snelle 

ontwikkelingshulp te geven. Dat kan variëren van initiatieven op het gebied van 

gezondheidszorg tot het repareren van culturele faciliteiten.89 Het is te vergelijken met de 

Quick and Visible Projects (QVP’s) van de Nederlandse militairen in Uruzgan.90 Het verschil 

zit in de omvang van de projecten en de hoogte van het budget. Nederland had in het begin 

van 2007 ongeveer twee miljoen euro aan QVP’s toegezegd.91 De Amerikanen hebben een 

vele malen hoger budget tot hun beschikking, tot honderden miljoenen dollars. Ook zijn de 

projecten groter. De CERP wordt onder meer ingezet bij de aanleg van wegen en de bouw van 

energiecentrales.92 

                                                
87 Bolongaita, ‘Controlling corruption in post-conflict countries’, 3. 
88 N. Righton, ‘Donoren geven 14 miljard aan Afghanistan’, de Volkskrant, 13 juni 2008, 5.  
89 Departement of Defense, DoD financial management regulation volume 12, DOD 7000.14-R (april 2005) p27-

3 en 27-4. 
90 Ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, 27 925 nr. 248 (23 maart 

2007) 12-13. 
91 Ibidem, 13. 
92 ‘A war of money as well as bullets’, The Economist, 387/8581 (24 mei 2008). 
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Officieus gezag 
De regering in de hoofdstad is niet het enige orgaan dat zeggenschap heeft in Afghanistan. 

Naast de provinciale gouverneurs en districtshoofden, die officieel onder de centrale overheid 

vallen, zijn er krijgsheren en stamhoofden die zich niets van Kaboel aantrekken. Of deze 

heersers banden hebben met de Taliban is voor de problemen die het oplevert omtrent 

ownership om het even. 

Tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse vaste Senaatscommissie voor Armed Services 

in februari 2008 zei de Director of National Intelligence dat slechts een derde van het land in 

handen is van de regering in Kaboel. De overgrote meerderheid van het land wordt geregeerd 

door krijgsheren en hun milities. De Taliban zouden in elf procent van de Afghaanse gebieden 

het voor het zeggen hebben (zie ook figuur hieronder).93 Hieruit komt naar voren dat in het 

grootste gedeelte van het land de 

Afghaanse regering niet de hoogste 

macht is. Dit betekent weer dat beleid 

van de centrale overheid, dat in de 

provincies en districten moet worden 

uitgevoerd voor ontwikkeling en 

wederopbouw, niet altijd wordt 

uitgevoerd.  

De onafhankelijke denktank Senlis 

Council becijferde in 2007 dat in 54% van het land permanente aanwezigheid is van het oude 

regime, de Taliban.94 Dit wil niet zeggen dat het verdreven bewind in dat deel van het land 

ook daadwerkelijk de macht heeft. Echter, aanwezigheid van een vijandige groep van oud-

gezaghebbers op meer dan de helft van het grondgebied kan niet als iets positiefs worden 

gezien. Het is goed voor te stellen dat dit de democratisch gekozen regering in Kaboel 

ondermijnt.  

Afghanistan kent een lange geschiedenis van (burger-)oorlogen. Ook heeft het een traditie 

van sterke stammenstructuren, een zwakke centrale overheid en etnische spanningen. Dit 

zorgt ervoor dat lokale machten erg belangrijk zijn in het land. De regering zetelt ver weg in 

                                                
93 D, Tate, ‘US official says Afghan government controls only 30 percent of country’, Voice of America (27 

februari 2008); URL: http://www.voanews.com/english/archive/2008-02/2008-02-27-
voa67.cfm?CFID=24244516&CFTOKEN=74958418; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

94 The Senlis Council, Stumbeling into chaos. Afghanistan on the brink (Londen november 2007) 7. 
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de hoofdstad en is vaak ineffectief en inefficiënt. Plaatselijke machthebbers zijn in de 

beleving van de bevolking degenen die het voor het zeggen hebben.95  

Jan Mohammed Khan is een voormalige gouverneur van de provincie Uruzgan, de streek 

waar de meeste Nederlandse militairen zijn gelegerd. Deze krijgsheer vocht al in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw tegen de Sovjetlegers. Hij werd in het begin van 2006 ontslagen 

door president Karzai, een voorwaarde afgedwongen door Nederland om zijn missie in de 

provincie aan te vangen. Hij was een meedogenloze man, die regeerde als een alleenheerser in 

Uruzgan. Hij is lid van dezelfde stam als de president.96 “Jan Mohammed, […], houdt het 

centrale gezag in Kabul […] zo min mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn 

provincie”, aldus het hoofd veiligheidszaken van het Afghaanse ministerie van Landbouw.97 

Dit duidt erop dat de gouverneur in feite het hoogste gezag was aldaar. De regering had en 

heeft weinig te zeggen in deze provincie. Ook al is de oude krijgsheer niet meer de officiële 

leider in de provincie, de facto is hij dat nog steeds wel. Hij zit bijvoorbeeld aan het hoofd van 

de tafel tijdens een maaltijd in het gouverneurshuis en daar zit volgens de traditionele 

gebruiken de baas.98 Jan Mohammed heeft ook nog veel invloed op bijvoorbeeld het 

antidrugsbeleid en benoemingen van onder andere politiecommandanten99, terwijl hij geen 

officiële functie bekleed. 

Oude tribale structuren blijven belangrijk in Afghanistan. “Tribalism in Afghanistan can be 

seen as a subset of ethno-linguistic groups, giving primacy to ties of kinship and patrilineal 

descent. The tribe is a kind of union of mutual assistance, with members cooperating on 

defense and maintaining order”100 In Paktia bijvoorbeeld, een streek in het oosten van het 

land vlakbij de grens met Pakistan, heerst nog een eeuwenoude tribale gedragscode. Deze is 

argwanend tegenover buitenstaanders en het centrale gezag.101 

Vormen van macht in provincies en districten, buiten dat van het centrale gezag, zijn slecht 

voor ownership. De internationale gemeenschap wil de verantwoordelijkheid voor 

wederopbouw van het land aan de Afghaanse regering geven, de officiële machthebbers. Er is 

een probleem wanneer Kaboel niet het hoogste gezag is in bepaalde gebieden, zoals in het 

hierboven beschreven Uruzgan of Paktia. Een staat kan geen verantwoordelijkheid nemen, 

                                                
95 Ibidem, 107. 
96 P. de Wit, ‘Jan Mohammed heerst als brute koning’, NRC Handelsblad, 2 februari 2006, 1. 
97 Ibidem. 
98 D. Derksen, ‘Met de handen op de rug; Reportage Assadullah Hamdam, de gouverneur van Uruzgan’, de 

Volkskrant, 10 mei 2008, 33. 
99 ‘Tribale structuren zijn allesbepalend’, de Volkskrant, 1 augustus 2008, 2. 
100 T.H. Johnson en M. Chris Mason, ‘Understanding the Taliban and insurgency in Afghanistan’, Orbis, 51/1 

(winter 2007) 77. 
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voor een streek waar het weinig of geen macht heeft. Verder is het lastig voor de donorlanden 

om verantwoordelijkheid te geven aan een staat die geen controle heeft over delen van zijn 

land. Wanneer de regering geen zeggenschap heeft, kan het ook niet opbouwen. 

Conditionaliteit van hulp 
Hulp heeft altijd een keerzijde. Eén daarvan is conditionaliteit van hulp. Dit betekent dat er 

voorwaarden worden gesteld aan het uitkeren van de beloofde hulpgelden of leningen. De 

eisen kunnen onder andere degelijk bestuur of respect voor mensenrechten zijn. Er zit dus een 

politiek voorbehoud aan de hulp. Vooral de Europese Unie, het IMF en de Wereldbank 

hangen voorwaarden aan ontwikkelingshulp. Vanaf 1989 werd hulp voornamelijk gekoppeld 

aan de promotie van mensenrechten. Het principe van conditionaliteit werd verder uitgebreid 

totdat er sancties konden worden opgelegd, zoals opschorting van gelden, wanneer niet aan de 

voorwaarden werd voldaan.102 In een toespraak in oktober 2007 zei de Nederlandse minister 

voor Ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld: “Our help is not unconditional. We are 

transferring money […] to foreign government and institutions. That requires accountability: 

a development contract in which the recipients are obliged to account for their decisions.”103 

Ook Nederland stelt dus voorwaarden aan de hulp die het geeft. 

Per definitie zijn condities aan hulp moeilijk te rijmen met het begrip ownership. Het 

ontvangende land wordt immers beknot in zijn mogelijkheden en leiderschap. Er zijn 

verschillende soorten condities. Ten eerste beleidscondities, wat betekent dat 

ontwikkelingslanden verplicht worden tot een bepaalde aanpak van wederopbouw, 

bijvoorbeeld op economisch gebied. Dit strookt totaal niet met zelfstandige ownership.104 Ten 

tweede bestaan er zogenaamde procescondities. Dit komt neer op de eis tot het respecteren 

van mensenrechten en good governance. Binnen door de internationale gemeenschap 

geaccepteerde standaarden mag een land zijn beleid om te ontwikkelen zelf bepalen.105 Tot 

slot zijn er condities gericht op resultaat. Dit betekent dat er in overleg met het ontvangende 

land bepaalde doelen worden gesteld die gehaald moeten worden, wil worden uitgekeerd.106 

                                                
102 V. Dimier, ‘Constructing conditionality: The bureaucratization of EC development aid’, European Foreign 

Affairs Review, 11/2 (juni 2007) 263-264. 
103 Minister voor Ontwikkelingssamenwerking B. Koenders, ‘Engagement in fragile states: A balancing act’, 

toespraak uitgesproken op 4 oktober 2007 op het Institute of Social Studies te Den Haag. 
URL: http://www.minbuza.nl/en/news/speeches_and_articles,2007/10/Engagement-in-Fragile-States--A-
balancing-Act.html; Laatst geraadpleegd: 4 september 2008. 

104 F. Zimmermann, ‘Report: Ownership in practice’, Informal experts’ workshop by the OECD (Sèvres 27-28 
september 2007) 3. 

105 Ibidem, 3-4. 
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In Afghanistan zien we vooral condities van de laatste twee types. De donorlanden zien 

graag een vredelievend en democratisch Afghanistan, dat een voorbeeld is voor de regio. Dit 

is te scharen onder de hierboven genoemde procescondities. Zoals bleek uit het bovenstaande, 

zaten er enkele voorwaarden aan de 14 miljard euro voor Afghanistan, toegezegd op de 

donorconferentie in Parijs. Dit zijn onder meer betere coördinatie van 

wederopbouwinitiatieven en bestrijding van corruptie.107 De Nederlandse minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking overweegt zelfs 15 miljoen euro aan hulp niet uit te keren, 

wanneer er geen schot komt in de hervorming van justitie.108 De Wereldbank, bijvoorbeeld, 

stelt eisen aan de kwijtschelding van schulden, een ander soort hulp. Zo moest Afghanistan 

een goede wederopbouwstrategie opstellen, anders zou dit niet door gaan.109 Deze 

voorwaarden vallen onder de noemer resultaatscondities. Het zijn een aantal voorbeelden van 

eisen waaraan het land moet voldoen wil het de beloofde hulpgelden ontvangen.  

Afghanistan is vrij zijn eigen ontwikkelingsstrategie op te stellen. Dit betekent ownership 

voor het land. Het is echter niet vrij zich te ontwikkelen op een manier waarbij mensenrechten 

worden geschonden of op ondemocratische wijze. Verder moet het land doelen bereiken, die 

het samen met de internationale gemeenschap heeft opgesteld. De Afghanistan Compact 

bestaat naast een hoofdtekst uit een aantal bijlagen. De eerste en meest omvangrijke daarvan 

is getiteld ‘Benchmarks and Timelines’. Hierin worden nauwkeurig te behalen doelen 

beschreven en wanneer deze moeten zijn gehaald. Zo moet de ANA 70.000 manschappen en 

de ANP 62.000 politieagenten tellen aan het eind van het jaar 2010.110 In dat zelfde jaar zou er 

voldoende participatie van vrouwen in de Afghaanse overheid moeten zijn.111 Op 

sociaaleconomisch gebied zouden tussen de 25 (op het platteland) en 65 (in de steden) procent 

van de huishoudens elektriciteit moeten hebben.112 Het deel van de bevolking dat leeft onder 

de armoedegrens van één dollar per dag moet per jaar met 3% worden teruggebracht.113 Er 

zijn nog veel meer voorbeelden te geven van resultaten die de internationale gemeenschap 

verwacht, voordat ze met meer hulp komt. Dit houdt in dat het land zich moet schikken naar 

eisen die niet zijn opgesteld door de Afghanen zelf. Hoewel het land hiermee heeft ingestemd, 

is hier geen sprake van volledige ownership.  

                                                
107 Righton, ‘Donoren geven 14 miljard aan Afghanistan’.  
108 Tweede Kamer der Staten Generaal, ‘Verslag algemeen overleg van de vaste Kamercommissies voor 
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109 Boone, ‘Afghan failure to meet IMF target’. 
110The Afghanistan Compact, 6. 
111 Ibidem, 7. 
112 Ibidem, 8. 
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Pakistan 
Veel opstandelingen die Afghanistan onveilig maken komen uit het naburige Pakistan. Het 

verdreven Talibanregime en kopstukken van Al Qaida houden zich schuil in de tribale 

gebieden van het buurland. Aangezien de FATA zich binnen de landsgrenzen van Pakistan 

bevinden kan de regering in Kaboel hier weinig tegen beginnen. Deze gebieden langs de 

Afghaanse oostgrens worden door rebellen gebruikt als veilige haven. Naast de leiders 

bevinden zich hier structuren voor trainingen, fondsenwerving en rekrutering.114 

Verschillende stand van zaken-brieven van de Nederlandse regering reppen hier ook over. Zo 

worden Al Qaida en aanverwante bewegingen in Pakistan verantwoordelijk gehouden voor 

een deel van de onveiligheid in het zuiden en oosten van Afghanistan.115 In een risicoanalyse 

van de Amerikaanse inlichtingendiensten worden de FATA in Pakistan genoemd als dé 

uitvalsbasis voor operaties van Al Qaida, Verder zijn de tribale gebieden van het buurland de 

reden waarom de organisatie tot nog toe kan overleven.116 In de Pakistaanse regio zelf is het 

ook onrustig: “Hardly a day goes by in Pakistan’s North-West Frontier Province without a 

girls’ school or video shop being bombed.”117 

Aangezien de verantwoordelijken voor veel van de aanslagen en de infrastructuur die er 

achter zit zich niet binnen de landsgrenzen van Afghanistan bevinden, kan de regering dit niet 

alleen oplossen. Het probleem is Afghaans, het antwoord moet echter in Pakistan worden 

gezocht. Ownership als oplossing is dus lastig. Al dreigt president Karzai soms met militaire 

middelen118, een uitweg zal vooral op diplomatiek gebied vorm moeten krijgen. Er zou een 

goede relatie moeten worden opgebouwd met de Pakistaanse regering om samen dit vraagstuk 

het hoofd te bieden. Dit gebeurt dan ook. Van 9 tot 12 augustus 2007 vond bijvoorbeeld een 

vredesbijeenkomst plaats met tribale leiders van beide kanten van de grens. In de 

slotverklaring stonden onder andere voornemens om grensoverschrijdend terrorisme tegen te 

gaan. Veilige havens en trainingskampen van terroristen zullen niet langer worden 

getolereerd.119 Ook de NAVO bemoeit zich met de problemen die strijders uit de FATA 
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veroorzaken. Zo was er op 20 augustus 2008 een overleg tussen de commandanten van de 

ANA, het Pakistaanse leger en de ISAF. Deze waren het eens over het feit dat alleen een 

gezamenlijke aanpak een uitkomst kan bieden.120 Het feit dat de NAVO wordt betrokken in 

onderhandelingen hierover is niet vreemd. Het is de ISAF die voor een groot deel de 

veiligheid in Afghanistan garandeert. Dit ondermijnt echter wel ownership van veiligheid 

door het land. Het is niet de chef van de ANA of de president die onderhandelingen voert met 

Pakistan, om vervolgens hulp van de NAVO te vragen bij uitvoering van de afspraken. De 

hulptroepen maken zelf actief deel uit van de onderhandelingen, terwijl Afghanistan deze 

alleen zou moeten voeren om ownership te bewerkstelligen. 

 

                                                
120 NAVO, ‘Latest military tri-lateral meeting makes progress’, PR# 2008-416, 20 augustus 2008. 





Afghaanse Verantwoordelijkheid 

33 

V 
ANA en ANP 

 
 

Veiligheid is één van de belangrijkste zaken die een staat haar bevolking moet leveren. 

Hiervoor heeft het een monopolie op geweld nodig. Dit wordt afgedwongen door 

overheidsinstellingen als een militair apparaat en een politiemacht. Afghanistan kent beide: de 

Afghan National Army en de Afghan National Police. Deze twee diensten zouden ownership 

op het gebied van veiligheid moeten bieden. 

De ANA en ANP werden in rudimentaire vorm in het leven geroepen in de Overeenkomst 

van Bonn. Alle overgebleven legereenheden en andere gewapende groepen werden 

gesommeerd zich te onderwerpen aan de interim-autoriteit. De AIA zou ze vervolgens 

omvormen tot nieuwe nationale veiligheiddiensten.121 De internationale gemeenschap werd 

gevraagd te helpen bij het vormen en trainen van de nieuwe diensten. Aangezien het tijd zou 

kosten voordat ze waren opgestart, werd de VN-Veiligheidsraad gevraagd om een missie naar 

het land te sturen, om deze taken tijdelijk waar te nemen.122 De moedjahedien, die geholpen 

hadden bij de strijd tegen de Taliban, moesten worden geïntegreerd in het nieuwe 

veiligheidsapparaat.123 Hulp bij verschillende onderdelen van de wederopbouw van een 

veiligheidsbeleid werden ondergebracht bij verscheidene leidende naties. Tijdens een 

conferentie in het Zwitserse Genève in april 2002 werd afgesproken dat de VS 

verantwoordelijk zou zijn voor opbouw en training van het leger. Japan moest zorgen voor de 

integratie van milities en strijders binnen de ANA. Duitsland werd belast met de vorming van 

een politiemacht en Italië met het hervormen van het rechtsstelsel. Verder moest het Verenigd 

Koninkrijk een antidrugsbeleid op poten zetten.124  
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De ANDS rept over succesvolle prestaties op dit gebied vanaf 2001. Milities zijn 

bijvoorbeeld geïntegreerd in het defensieapparaat en de ANP heeft middelen en training 

ontvangen van de internationale gemeenschap.125  

In het Afghanistan Compact uit 2006 is één van de pijlers ‘veiligheid’. Als extra 

aandachtsgebied wordt antidrugsbeleid genoemd.126 Twee zaken waarin het leger en de 

politie, als afdwingingmechanismen, een groot aandeel zouden moeten hebben. In het 

Compact worden concrete criteria geformuleerd met betrekking tot grootte en inzetbaarheid 

van deze diensten. Eind 2010 moeten er bijvoorbeeld 62.000 agenten en 70.000 militairen 

zijn.127 

De ANDS (2008) gaat, naast een situatieschets van dit moment, verder met het formuleren 

van beleid op dit gebied. De belangrijkste bedreigingen voor veiligheid in Afghanistan zijn 

terroristische activiteiten van onder meer de Taliban en opiumteelt met daaruit voortvloeiende 

criminaliteit.128 Eind 2010 moeten er onder andere een functionerende ANA en ANP zijn.129 

Het Afghaanse Nationale Leger 
De ANA valt onder het Afghaanse ministerie van Defensie. De rol van het leger is 

verdediging van vaderland en grondwet; vernietiging van terrorisme; en hulp bij 

wederopbouw en re-integratie in de internationale gemeenschap.130 Het grootste gedeelte van 

de ANA bestaat uit infanterietroepen, verdeeld over vijf verschillende korpsen.131 Daarnaast 

bestaat een klein gedeelte uit stafpersoneel en ondersteunende diensten, als medisch personeel 

en militaire politie. Verder heeft het land een kleine nog niet functionerende luchtmacht.132 

Leidende natie bij hulp voor de opbouw van het leger is de Verenigde Staten. 

Het nationale leger van Afghanistan boekt vooruitgang. Vaak wordt de ANA gezien als 

verpersoonlijking van ownership (of Afghanisering) in het land. Eind juni 2008 werd een 

missie uitgevoerd in de Arghandabvallei, vlakbij de stad Kandahar in het zuiden van het land. 

                                                
125 I.R. Afghanistan, Afghanistan national development strategy, 6. 
126The Afghanistan Compact, 2. 
127 Ibidem, 6. 
128 I.R. Afghanistan, Afghanistan national development strategy, 53-54. 
129 Ibidem, 55-56. 
130 US Government Accountability Office, Afghanistan security. Further Congressional action may be needed to 

ensure completion of a detailed plan to develop and sustain capable Afghan national security forces, GAO-08-
661 (Washington D.C. juni 2008) 7. 

131 Ibidem.  
132 Ibidem, 19 en 54-55 



Afghaanse Verantwoordelijkheid 

35 

Deze succesvolle operatie werd gepland en geleid door ANA-commandanten, aldus de 

Canadese chef-staf.133 Dit is slechts één voorbeeld ervan.  

De Afghaanse militairen kunnen echter nog niet zonder hulp van ISAF-troepen. Instructeurs 

van deze NAVO-missie zijn binnen de verschillende krijgsmachtsonderdelen ingebed. Naast 

trainingen zorgt ISAF voor luchtsteun en artillerievuur.134 Afghaanse militairen leren zelfs 

tactieken die steunen op bombardementen, terwijl het land nog geen capabele luchtmacht 

kent.135 Dit is niet het enige. Zo zijn de bataljons erg afhankelijk van hun instructeurs. Nog 

geen enkel onderdeel heeft het trainingsprogramma met succes afgesloten.136 Slechts twee van 

de 105 legereenheden kunnen volledig zelfstandig opereren (luchtsteun en artillerie 

daargelaten). De rest vertrouwt in meer of mindere mate op hulp van militairen van ISAF of 

OEF-A.137 Operaties die de ANA zelf uitzet, zoals die in Arghandab, zijn relatief simpele 

ondernemingen.138 Verder is het logistieke aspect van het nationale leger, zoals bevoorrading 

en troepenverplaatsing, nog niet erg ontwikkeld.139 Ook hebben de verschillende korpsen 

moeite met het vinden van personeel voor leidinggevende posities en met het behouden van 

hun manschappen. Slechts 53% van de soldaten tekent bij na hun eerste periode van drie 

jaar.140 Het leger bestaat verder vooral uit etnische Tadzjieken. Er is geen afspiegeling van de 

samenleving binnen de gelederen. Een bijkomend probleem is het feit dat ze het Pasjtoe niet 

machtig zijn, terwijl operaties grotendeels plaats hebben in het zuidoosten van het land, waar 

deze taal gesproken wordt.141 Bovendien is de benodigde uitrusting niet altijd aanwezig. 

Allerhande wapens, vervoermiddelen en communicatieapertuur zijn in veel te kleine 

hoeveelheden beschikbaar.142 Er wordt oud materiaal gebruikt uit Oost-Europese landen, vaak 

van dubieuze kwaliteit. Zo verkocht een Amerikaanse leverancier oude Albanese munitie. Het 

bleek te gaan om kogels van Chinese makelij, geproduceerd in 1966, die zo goed als 

onbruikbaar waren. Hiermee werd het Afghaanse leger geacht te vechten.143 
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Wanneer de ANA zelfstandig kan opereren is nog niet duidelijk. Er wordt gesproken over 

maart 2011, maar bij deze schatting wordt geen rekening gehouden met tekorten aan trainers 

en materiaal.144 

De Afghaanse Nationale Politie 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met de ANP. Deze politiemacht is 

onderverdeeld in zes verschillende diensten, waarvan de geüniformeerde politie het grootste 

gedeelte is. Daarnaast bestaat er onder andere grenspolitie, een antiterrorisme-eenheid en een 

antidrugsafdeling.145 De ANP wordt geacht de openbare orde te bewaren, de rechten van 

burgers te beschermen, hulp te verschaffen bij COIN-operaties, de grenzen te bewaken en 

misdaad terug te dringen.146 

Vanaf 13 maart 2002 hield Duitsland zich bezig met het opzetten van een naar eigen zeggen 

“grondig getrainde, goeduitgeruste en etnisch gebalanceerde” politiemacht.147 Duitsland hielp 

Afghanistan met de opbouw van faciliteiten voor de politie en trainingen, alsmede met advies 

op het vlak van leidinggeven en bestuur van het apparaat binnen een rechtsstelsel.148 Hiervan 

is niet zo veel van terecht gekomen. Volgens veiligheidsexperts was de door de Duitsers 

opgezette tweejarige academische politiecursus nietszeggend.149 Sinds 15 juni 2007 is de taak 

toebedeeld aan EUPOL – Afghanistan, een missie van de Europese Unie. Het heeft tot doel 

hulp te bieden bij het opzetten van een civiele veiligheidsdienst onder Afghaanse ownership. 

Verder moet het de inzet van verschillende leidende naties op dit gebied coördineren.150 Na 

een planningsfase moest de missie in maart 2008 officieel van start gaan. Ook de Verenigde 

Staten helpen bij de instructies aan en het uitrusten van de politiemacht.151 Deze hulp is voor 

een groot gedeelte in handen van een private onderneming, DynCorp International.152 
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De ANP ligt mijlen ver achter ten opzichte van het leger. Het is slecht uitgerust en slecht 

getraind.153 Net als de ANA mist de politie veel kritieke middelen als wapens en 

voertuigen.154 Geen enkele eenheid van de politie is in staat zelfstandig haar werk uit te 

voeren.155 Volgens cijfers betrokken van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is 

de politiemacht bijna volledig bemand. Dit wordt echter betwist. Een onderzoek van het 

Amerikaanse ministerie van Defensie stelt dat een derde van de agenten die opgenomen 

waren in de salarisadministratie niet daadwerkelijk bestonden.156 Een groot deel van de 

politiebeambten van nu waren al agent in de jaren tachtig onder het communistische regime 

ten tijde van de Sovjetbezetting. Deze zijn nog getraind door de toenmalige bezettingsmacht 

en niet door de ISAF, de Duitsers of EUPOL. Ze zijn goed geschoold, maar plaatsen het 

bewaren van orde boven individuele rechten van mensen. Dit botst met de huidige ideeën van 

de internationale gemeenschap achter de ANP.157 Er zijn ook problemen met de salariëring 

van de agenten. Het salaris is laag en vaak ontvangen de beambten maandenlang geen 

inkomen. Daar komt bij dat hun superieuren vaak een deel van het geld afromen.158 Hierdoor 

nemen veel agenten ontslag en is veel corruptie binnen alle lagen van het politiekorps.159 

Doordat ze gerekruteerd zijn vanuit de plaatselijke bevolking zijn dienders vaak trouw aan 

één van de lokale krijgsheren en niet aan het centrale gezag in Kaboel.160 Het zijn soms zelfs 

milities in schaapskleren.161 The Center for the Study of the Presidency, een onafhankelijke 

onderzoeksorganisatie, noemt het inbedden van agenten van buitenlandse korpsen als 

oplossing voor de problemen binnen de ANP.162 Er zijn echter te weinig trainers voorhanden. 

Zo heeft de EU een team van 230 man toegezegd, maar er zitten slechts 177 man op hun 

post.163 Het Amerikaanse leger helpt daarom hierbij. In januari 2008 zijn duizend mariniers 

naar het land gestuurd om als instructeur bij de ANP dienst te doen.164 

                                                
153 The Center for the Study of the Presidency, Afghanistan study group report. Revitalizing our efforts 

rethinking our strategies (Washington D.C. 30 januari 2008) 24 
154 US Government Accountability Office, Afghanistan security, 37-38. 
155 Ibidem, 31-32. 
156 Ibidem, 33-34. 
157 International Crisis Group, Reforming Afghanistan’s police, Asia report N°138 (Kaboel/Brussel 30 augustus 

2007) 2. 
158 US Government Accountability Office, Afghanistan security, 40. 
159 Ibidem. 
160 E. Johnson, ‘Afghanistan's police force needs 2,300 more trainers, U.S. says’, Bloomberg.com (23 juli 2008); 

URL: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601091&sid=a3YC7keLj_JU&refer=india#; Laatst 
geraadpleegd: 4 september 2008. 

161 Giustozzi, ‘Afghan army far from fighting fit’.  
162 The Center for the Study of the Presidency, Afghanistan study group report, 24.  
163 EUPOL, ‘European Union Police Mission in Afghanistan’ (14 augustus 2008);  

URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/POLICE14.08.08.pdf; Laatst geraadpleegd: 4 
september 2008. 

164 US Government Accountability Office, Afghanistan security, 35. 
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Ownership bij de ANA en ANP 
ANA en ANP vallen beide officieel onder de Afghaanse regering in Kaboel. Ze worden 

aangestuurd door de ministeries van respectievelijk Defensie en Binnenlandse Zaken. 

Ownership over de diensten is dus officieel van Afghanistan. Schijn bedriegt echter. 

Zoals hierboven is gebleken kunnen zowel het leger als de politiemacht niet zelfstandig 

opereren. Beide zijn, in meer of mindere mate, afhankelijk van ingebedde instructeurs van 

verschillende donoren. Het leger kan zijn taken niet uitvoeren zonder artillerie en luchtsteun 

van ISAF- of OEF-troepen. Middelen om te kunnen functioneren, als wapentuig en 

vervoermiddelen, zijn onvoldoende aanwezig. Trainingen worden gegeven door externen, die 

in te kleine getale aanwezig zijn. Dit alles zorgt ervoor dat de twee afdwingingmechanismen 

die voor veiligheid moeten zorgen in het land, niet onafhankelijk van buitenlandse inmenging 

kunnen functioneren. Ownership over de veiligheidssector heeft het regime van Karzai dus 

niet. 

Verder zijn de afspraken over de ANA en ANP gemaakt in elkaar opvolgende documenten 

als de Overeenkomst van Bonn en de Afghanistan Compact. Dit zijn geen plannen van de 

Afghaanse regering zelf, maar een resultaat van onderhandelingen met vele donoren. De 

doelen en afspraken die hieruit naar voren komen, zoals het integreren van alle gewapende 

milities binnen de ANA en het beleid tegen papaverteelt, zijn dus niet noodzakelijkerwijs 

plannen van Afghanistan. De vraag is dan ook in hoeverre de huidige opzet en taken van het 

leger en de politie onder ownership van het land vallen. Om een al eerder aangehaald citaat 

nogmaals te benadrukken, het leger en de politie zijn “country-owned, but donor-driven”165 

 

                                                
165 Zimmermann, ‘Report: Ownership in practice’, 3.  
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VI 
Conclusie 

 
 
Afghanistan is een land in opbouw. Na jaren van conflict en burgeroorlog probeert het nu op 

te krabbelen met hulp van de internationale gemeenschap. De overheid en haar instituties 

moeten uit de as herrijzen. Er is gekozen voor een beperkt bereik van de staat. De Afghaanse 

overheid moet vooral haar basisfuncties uitoefenen. Verreweg de belangrijkste hiervan is het 

garanderen van veiligheid van de bevolking en haar bezittingen. In het land wordt gebruik 

gemaakt van het zogenaamde coöperatiemodel. De donoren werken samen met al bestaande 

structuren en groeperingen. Aangezien Afghanistan weinig levensvatbare overheidsinstanties 

kende na de invasie van 2001, moesten deze vaak vanaf het nulpunt worden opgebouwd. Een 

belangrijk onderdeel van wederopbouw is dus capacity building.  

Verantwoordelijkheid voor wederopbouw moet bij het land zelf liggen. Hierover zijn de 

Afghaanse regering en de verschillende donoren het meer dan eens. Nationale ownership voor 

de reconstructie van het land is het streven. Het begrip ownership slaat hierbij op 

verschuiving van verantwoordelijkheden van de internationale gemeenschap naar de regering 

van de islamitische republiek. In de context van Afghanistan wordt het woord ‘Afghanisering’ 

vaak als synoniem gebruikt. Wanneer het bewind zelf de basisfuncties van een staat kan 

uitvoeren, biedt het de vredesmissies van de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese 

Unie de mogelijkheid om zich terug te trekken. Een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid 

van de Afghanen is de exit-strategie die de internationale gemeenschap nodig heeft. 

Ownership is onder te verdelen in twee delen, een tastbaar en niet-tastbaar aspect. De eerste 

is kwantitatief, er worden meetbare doelen gesteld en concrete resultaten verwacht. Opbouw 

van de ANA en ANP valt hieronder. Niet-tastbare ownership is meer kwalitatief van aard, 

hieronder valt onder meer democratisch besef van de bevolking. Dit laatste aspect is moeilijk 

meetbaar en heeft in elk geval decennia nodig om te ontwikkelen. Wederopbouw in 

Afghanistan is slechts zes jaar bezig. Daarom ligt de nadruk in dit stuk op de tastbare vorm 

van ownership. De tastbare vorm kent een theoretisch en praktisch gedeelte. Zo heeft het land 

op papier bijvoorbeeld een eigen leger- en politiemacht als afdwingingmechanisme voor 

beleid van de regering. In de praktijk kan deze echter niet zelfstandig functioneren.  
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Eigen verantwoordelijkheid van Afghanistan wordt bemoeilijkt door een aantal zaken. Ten 

eerste door corruptie. Elke poging van wederopbouw wordt hierdoor bemoeilijkt. Wanneer 

middelen bedoeld voor wederopbouwactiviteiten in zakken van derden verdwijnen, kan er 

nooit schot in de zaak komen. Wanneer de regering minder middelen tot haar beschikking 

heeft, betekent dit ook minder capaciteiten voor de staat. Eigen verantwoordelijkheid voor 

veiligheid is moeilijk te bewerkstelligen, wanneer het een zwak leger en een zwakke 

politiemacht heeft. Corruptie is ook binnen de ANA en ANP doorgedrongen. 

Anticorruptiewetgeving is hierdoor moeilijk uit te voeren. Verder zijn donoren minder 

enthousiast met het geven van hulp, als grote delen niet op de plaats van bestemming 

aankomen. Ze gaan zelf wederopbouwprojecten opstarten, buiten de regering in Kaboel om. 

Goed voor de plaatselijke bevolking, maar slecht voor de nationale ownership van 

ontwikkeling. 

Ten tweede kent het land sterke tribale verbanden en een traditioneel zwakke centrale 

overheid. Hierdoor zijn stamoudsten en krijgsheren de baas over grote delen van het land. 

Leiders zonder officiële functie hebben daardoor vaak veel macht over benoemingen van 

bijvoorbeeld politiecommandanten. Wanneer de Afghaanse regering geen gezag heeft over 

een groot gedeelte van het land, is het lastig om verantwoordelijkheid te hebben of te nemen 

bij wederopbouw. Beleid, ingesteld door de centrale overheid in Kaboel, wordt niet per 

definitie uitgevoerd in de provincies en districten. Ownership wordt daardoor bemoeilijkt. 

Verder kent de hulp die donoren aan het land toezeggen een aantal keerzijdes. Een 

belangrijke daarvan is conditionaliteit. Dit zijn politieke voorwaarden die aan hulpgelden 

worden gehangen, zoals good governance. In het geval van Afghanistan zijn dit vooral 

proces- en resultaatcondities. Het land mocht zelf een ANDS opstellen, maar deze moest wel 

binnen accepteerde standaarden van de internationale gemeenschap liggen. De doelen die 

beschreven worden in de ontwikkelingsstrategie moeten gehaald worden wil hulp blijven 

komen. Condities aan donorgeld zijn moeilijk te rijmen met ownership. Afghanistan wordt 

hierdoor namelijk beperkt in haar mogelijkheden. De uitkomsten van verschillende 

donorconferenties waarin de opzet van wederopbouw besloten liggen, zoals de Overeenkomst 

van Bonn en de Afghanistan Compact, zijn resultaat van onderhandelingen tussen 

Afghanistan en internationale organisaties, leidende naties en ngo’s. Nationale ownership 

over het ontwikkelingsprogramma was er dus niet. 

Tot slot wordt een deel van de onveiligheid in Afghanistan veroorzaakt door strijders uit 

Pakistan. De oplossing hiervoor moet dus gezocht worden in het buurland. Ownership hierin 

zou betekenen dat militair wordt ingegrepen of dat er diplomatie wordt bedreven. Militaire 
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middelen zijn uitgesloten, ze zijn politiek ongewenst en de ANA is veel te zwak en 

afhankelijk van OEF-A en ISAF. De diplomatieke weg wordt bewandeld, maar de 

internationale gemeenschap is ook een partij in de onderhandelingen. Hierin heeft het land 

dus geen nationale ownership. 

Afghanistan mist de benodigde capaciteiten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 

wederopbouw. Hiervoor heeft het land (financiële) middelen nodig. Echter, het is erg 

afhankelijk van steun en donorgelden. ANA en ANP, bijvoorbeeld, kunnen niet functioneren 

zonder ingebedde instructeurs van de ISAF-, OEF- of EUPOL-missies. Voor luchtsteun zijn 

ze ook op coalitietroepen aangewezen. Verder zijn ze afhankelijk van materieel geleverd door 

de NAVO of de Verenigde Staten. Hierdoor heeft het land geen ownership over zijn eigen 

veiligheidsapparaat. Het kan daardoor niet zijn eigen beleid uitvoeren in de provincies zonder 

tussenkomst van de internationale gemeenschap. Wanneer de doelen van Afghanistan en de 

verschillende donoren niet overeenkomen ontstaat er een probleem. De vaak westerse 

instellingen en staten die hulp bieden zien graag een democratisch land ontstaan, dat respect 

heeft voor mensenrechten. Het is echter niet gezegd dat Afghanistan een liberale democratie 

naar westers voorbeeld wil worden. Kijk naar de staten in de regio: Iran, Pakistan, 

Turkmenistan en China om er een paar te noemen. Allemaal geen toonbeeld van liberale 

democratie. Een aanwijzing dat de genoemde westerse waarden in deze regio niet hoog in het 

vaandel staan.  

Een belangrijke stap richting eigen verantwoordelijkheid is onafhankelijkheid van hulp. 

Ownership begint bij het genereren van eigen middelen. Dit betekent een functionerend 

belastingstelsel, dat voor voldoende inkomsten zorgt. Nu is slechts een klein deel van de 

Afghaanse begroting afkomstig van geïnde belastingen, de rest is ontwikkelingshulp. Dit 

moet veranderen, wil Afghanistan nationale ownership krijgen over zijn wederopbouw. Om 

wederom een islamitische geleerde aan te halen, ditmaal Sultan Sebuktegin van Ghazni: “Het 

eerste wat je moet doen, is de private en publieke schatkisten in een gezonde conditie 

houden.”166

                                                
166 Sultan Sebuktegin van Ghazni; aangehaald in: Islamitische Republiek Afghanistan, Afghanistan national 

development strategy. An interim strategy for security, governance, economic growth & poverty reduction, 
volume 1 (Kaboel januari 2006), 14. 
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Lijst met afkortingen 
 

AIA Afghanistan Interim Authority 

ANA Afghan National Army 

ANDS Afghanistan National Development Strategy 

ANP Afghan National Police 

ATA Afghanistan Transitional Authority 

CERP Commander's Emergency Response Program 

CIMIC Civil-Military Cooperation 

COIN Counterinsurgency 

CSIS Center for Strategic and International Studies 

DVPA Democratische Volkspartij van Afghanistan 

EU Europese Unie 

EUPOL European Union Police Mission 

FATA Federally Administered Tribal Areas 

G8 Group of Eight 

GWOT Global War on Terror 

ISAF International Security Assistance Force 

JCMB Joint Coordination and Monitoring Board 

NAVO/NATO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

ngo niet-gouvernementele organisatie 

OEF Operation Enduring Freedom 

OEF-A Operation Enduring Freedom - Afghanistan 

PRT Provincial Reconstruction Team 

QVP      Quick and Visible Project 

SSR      Security Sector Reform 

UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan 

USIP United States Institute of Peace  

VK Verenigd Koninkrijk 

VN Verenigde Naties 

VS  Verenigde Staten 

 


