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Betreft: EU-geld naar Afghaanse opstandelingen

In Afghanistan heeft het Amerikaanse leger besloten het merendeel van zijn logistiek uit te besteden 
aan particuliere bedrijven, die op hun beurt de bescherming van militaire konvooien weer uitbesteed 
hebben aan plaatselijke, Afghaanse beveiligingsbedrijven. Dat heeft desastreuze gevolgen gehad: het 
besluit de toeleveringsketen voor het Amerikaanse leger in particuliere handen te leggen voedt 
afpersing en corruptie, want ten slotte krijgen krijgsheren, lokale maffiabazen en, uiteindelijk, Taliban-
commandanten een aanzienlijk deel van de 2,2 tot 3 miljoen Amerikaanse dollar in handen die 
besteed wordt aan de militaire logistiek in Afghanistan. Dit bedrag is groter dan het geld dat de 
Taliban in handen krijgen door de ‘belasting’ die ze heffen op de drugsteelt, die door de VN berekend 
wordt op 15% van hun oorlogsbudget.

Protectiegeld en afpersing op elk niveau van de militaire toeleveringsketen vormen de belangrijkste 
financieringsbron voor de opstandelingen, zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, 
Hilary Clinton, in december 2009 getuigde voor de Amerikaanse Senaatscommissie voor 
buitenlandse betrekkingen.

Omdat de militaire logistiek van de VS en de NAVO langs dezelfde lijnen lopen, zou het zomaar 
kunnen dat de Europese belastingbetalers uiteindelijk de Taliban financieren via dezelfde organisaties 
die geacht worden de Taliban te bestrijden. Daarom moeten de NAVO en alle coalitietroepen in 
Afghanistan terug naar een situatie waarin ze hun eigen militaire toeleveringsketen verzorgen. 

Kan hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton licht werpen op dit probleem en ons meedelen wat de 
EU doet om de situatie te verbeteren?


