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INLEIDING

Dit is een van de belangrijkste verslagen van het jaar. Het komt voort uit de verplichtingen die 
hebben geleid tot de oprichting van de VN-Commissie voor Vredesopbouw tijdens de 
Wereldtop van 2005 en richt zich met prioriteit op het volgende gegeven: de helft van alle 
landen die een conflict te boven komen raakt binnen vijf jaar opnieuw in een conflict 
verwikkeld. Op het moment zijn er over de hele wereld 42 burgerconflicten gaande. 

Er zijn twee partijen die een belangrijke rol spelen op het gebied van natievorming. De eerste, 
en belangrijkste, is het land dat zich in de kwetsbare situatie bevindt. Zonder de 
vastbeslotenheid om uit de conflictsituatie te geraken en zich op permanente vrede te richten 
is het bijna onvermijdelijk dat het land weer terugvalt in een conflictsituatie. De tweede 
hoofdrolspeler is de internationale gemeenschap, die de verantwoordelijkheid op zich moet 
nemen om het herstellende land te ondersteunen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het 
land door middel van financiële steun en door inzet van de binnen de internationale 
gemeenschap verzamelde kennis en eerstehandservaring met natievorming en met wat daarbij 
wel werkt en wat niet.

Het Marshallplan is een uitstekend voorbeeld van hoe een enkel land, de Verenigde Staten, 
heel West-Europa aanmoedigde om oorlog te verwerpen en permanente vrede te omarmen.

Het is gemakkelijk om het gewenste pad naar vrede uit te stippelen, maar in de praktijk is het 
vaak wat moeilijker om dat pad ook te volgen. In theorie zou het pad weg moeten leiden van 
oorlog in de richting van vrede en van daaruit naar heropbouw en succes. Dit verslag 
bespreekt de juiste procedure voor dit model, waarbij specifiek wordt ingegaan op heropbouw 
als de belangrijkste ontwikkelingsdoelstelling van natievorming.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR VREDESOPBOUW IN POST-
CONFLICTSITUATIES

Onmiddellijke prioriteiten:

 Zorg voor veiligheid in het gebied waarin gewerkt wordt; 
 Zorg voor toegang tot vers water en zie erop toe dat alle doden worden verwijderd en 

begraven volgens de lokale gebruiken, waar mogelijk; 
 Zorg voor toegang tot voedsel, verwarming (afhankelijk van het weer), elektriciteit en 

sanitaire voorzieningen en essentiële medicijnen; 
 Zorg voor zichtbare aanwezigheid van effectieve wetshandhavers (politie) om enige 

mate van recht en orde te bewaren en om plunderingen te voorkomen; bouw een 
netwerk op van lokale informanten; 

 Stimuleer lokale leiders om de macht te delen en om te voorzien in openbare 
voorzieningen (gezondheidszorg en onderwijs) via lokale gemeentebesturen.

Vervolgprioriteiten:

De volgende elementen moeten parallel worden geïmplementeerd en zijn essentieel voor het 
opbouwen van een duurzame vrede. Het is cruciaal om te erkennen dat de precieze volgorde 
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van implementatie zal variëren afhankelijk van de behoeften van de specifieke situatie en ook 
daadwerkelijk op die situatie moet worden aangepast.

1. Ontwapening, demobilisatie en reïntegratie
Zoals reeds vermeld vervalt de helft van alle landen die conflicten te boven komen binnen vijf 
jaar opnieuw in een conflictsituatie. “Het zorgen voor veiligheid in het gebied” is daarom een 
fundamentele voorwaarde voor alles wat daarna komt: economische ontwikkeling, 
investeringen en handel, maar ook het verdedigen van de vrijheden en waardigheid van de 
bevolking.

2. Machtsdeling (van krijgsheren naar politieke leiders) 
Militaire leiders moeten worden overreed om van geweld af te zien en de macht te delen via 
institutionele structuren.

Tegelijkertijd moet een actief en geïnformeerd burgerschap bij deze machtsdelingsrelatie 
worden betrokken. Er moet in alle fasen transparantie zijn. Niet alleen moet er met alle 
partijen overleg worden gevoerd, het moet ook duidelijk zichtbaar zijn dat er met alle partijen 
wordt overlegd.

3. Rechtsorde
Een van de redenen waarom zo vele staten die zich in een kwetsbare situatie bevinden
terugvallen in een conflictsituatie is dat het skelet voor een stabiele maatschappij, de 
instellingen van die maatschappij, niet sterk genoeg is om te voorkomen dat men teruggrijpt
op directere methoden om de loop der gebeurtenissen te beïnvloeden. In sommige gevallen 
werken de instellingen stabiliteit zelfs tegen. De essentie van de opbouw van de institutionele 
structuur is het handhaven van de rechtsorde.

Bovendien moet de rechtsorde er in deze fase op gericht zijn de maatschappij bij elkaar te 
houden. Instellingen moeten fungeren als een middelpuntzoekende kracht en niet als een 
middelpuntvliedende kracht (ze moeten zodanig functioneren dat elkaar bestrijdende krachten 
gaan samenwerken en niet zodanig dat partijen die tegenover elkaar staan nog verder uit 
elkaar worden gedreven).

Bij natievorming hoort het opbouwen van instellingen: nationale parlementen, 
democratisering en verkiezingen, bestrijding van corruptie, transparantie en verantwoording. 
Essentieel hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor dit proces bij lokale autoriteiten wordt 
gelegd.

4. Economie
Gewelddadige conflicten schrikken buitenlandse investeerders af en kunnen het 
groeipercentage van een land doen afnemen met 2%. Het creëren van een klimaat dat 
particuliere economische initiatieven stimuleert is een krachtig hulpmiddel ter verbetering van 
de economische situatie van mensen in ontwikkelingslanden. Particulier initiatief is in dit 
opzicht de drijvende kracht, dus bestaat er een noodzaak om individuen de kansen en 
mogelijkheden te bieden om hun volledige potentieel te verwezenlijken, waarbij met name 
ontheemden weer een plaats binnen de economie moeten kunnen innemen.

De bondskanselier van West-Duitsland in de jaren zestig van de vorige eeuw, Ludwig Erhard, 
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omarmde welvaart door middel van concurrentie, lage belastingen, minimale regulering en 
een stabiele munt als voorwaarden voor een gezonde economie.

De Peruviaanse econoom Hernando De Soto schat dat in de ontwikkelingslanden niet minder 
dan 9 biljoen dollar aan vastgoed in het bezit is van eigenaren die geen officieel 
eigendomsbewijs voor hun bezit hebben. Dit betekent dat zolang het eigendom van dit 
vastgoed alleen “informeel” is geregeld, er ook geen hypothecair krediet op kan worden 
verstrekt.

De bescherming van eigendomsrechten is essentieel voor ontwikkeling. Binnen 
ontwikkelingsbeleid moet er daarom hoge prioriteit worden toegekend aan het instellen en 
verbeteren van kadasters, het beschikbaar stellen van middelen voor kartering en registratie 
van land en intellectueel eigendomsrecht en voor rechtbanken die het eigendomsrecht 
handhaven. De markt kan niet functioneren als er geen effectief rechtssysteem is waarin men 
eigendomsrechten en contractuele verplichtingen kan doen gelden en afdwingen met redelijke 
voorspelbaarheid en snelheid.

De bescherming van intellectueel eigendom garandeert en stimuleert creativiteit en 
ondernemingszin.

5. Civiele politie (inclusief veiligheid en inlichtingen)
Een transparante, verantwoording afleggende en professionele veiligheidssector is essentieel 
voor het creëren van de voorwaarden waaronder ontwikkeling kan worden bevorderd.
Veiligheidsdiensten in ontwikkelingslanden, met name in landen die te maken hebben met de 
nasleep van een conflict, zijn maar al te vaak niet in staat of niet bereid om burgers te 
beschermen. In gevallen waar de veiligheidssector in het verleden is ingezet als een middel 
voor repressie is het essentieel dat bij de hervorming van de veiligheidssector (SSR) lokale 
gemeenschappen worden betrokken, zodat er geen noodzaak bestaat om de bescherming van 
de veiligheid in eigen hand te nemen. Het is een absolute voorwaarde dat de overgang van 
militaire veiligheid naar civiele veiligheid zo snel mogelijk plaatsvindt als uitvoerbaar is.

Daarom is het bieden van bescherming, veiligheid en toegang tot het rechtssysteem aan alle 
burgers een prioriteit voor armoedebestrijding en vredesopbouw. De introductie van een 
lokale civiele politiemacht moet de bestaande internationale wetshandhaving vervangen die 
op Dag Vier werd ingesteld.

6. Ontmijning en uitbanning van handvuurwapens en lichte wapens 
Ontmijning en de verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens (SALW) wakkeren
conflicten en criminaliteit aan. Pogingen ter verbetering van de veiligheid om zo ontwikkeling 
te versnellen moeten daarom maatregelen stimuleren die de onverantwoordelijke overdracht 
van wapens en de verspreiding van lichte wapens binnen gemeenschappen tegengaan.

7. Civiele samenleving
We moeten de principes van democratie, vrije media en toegang tot accurate informatie 
stimuleren. De vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid van meningsuiting zijn 
deel van het fundament waarop een civiele samenleving kan worden gehandhaafd.

Activiteiten ondernomen in het kader van vredesopbouw moeten in eerste instantie gebaseerd 
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zijn op het respect voor de fundamentele waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, mensenrechten, rechtsorde, rechtvaardigheid en gelijkheid, en het afleggen van 
verantwoording door regeringen aan de bevolking. Daarnaast moeten de belangen van lokale 
begunstigden centraal staan bij vredesopbouw en natievorming.

8. Verzoening en vergeving 
Tot dit fundament van de transitionele rechtsstaat behoren de verzoening van de verschillende 
bevolkingslagen, de reïntegratie van voormalige strijders, ontheemden, de dialoog tussen 
conflicterende groepen (herstel na trauma’s en onderwijs over vrede), het instellen van 
waarheids- en verzoeningscommissies en het verbeteren van systemen waarmee conflicten op 
een niet-gewelddadige manier kunnen worden opgelost.

9. Oorlogsmisdaden
Genocide moet worden bestraft en moet zichtbaar worden bestraft. Indien nodig moeten er 
tribunalen voor oorlogsmisdaden worden benoemd. Het is beter om de hoofddaders door 
nationale rechtbanken dan door internationale rechtbanken te laten berechten.

10. Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en eerlijke toegang tot 
basisvoorzieningen voor de bevolking 
Gezondheid is een essentiële voorwaarde voor ontwikkeling, evenals toegang tot drinkwater 
en sanitaire voorzieningen. Ook aan voedselveiligheid moet hoge prioriteit worden gegeven. 
Onderwijs is bovendien een belangrijke factor voor armoedevermindering.

De meeste landen met de hoogste zuigelingen- en kindersterftepercentages hebben in de 
afgelopen jaren onder conflicten geleden. Een onveilige omgeving biedt ook een 
voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit. Er moet prioriteit worden gegeven aan de 
productiecapaciteit van ontwikkelingslanden, die op een gezonde en opgeleide 
beroepsbevolking gebaseerd moet zijn. Dit is een essentiële voorwaarde voor het uitroeien 
van armoede.

11. Gelijkheid van mannen en vrouwen

12. Eerlijke toegang tot duurzame hulpbronnen
Duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van en eerlijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen 
zijn noodzakelijk om duurzame ontwikkeling te garanderen, inclusief de aanpak van 
klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Somalië is een goed voorbeeld van wat er 
kan gebeuren als er niet aan dit criterium wordt voldaan. 

13. Conflictbewustzijn
Het is mogelijk dat hulp geen positieve invloed heeft als de bij ontwikkeling betrokken 
partijen conflictkwesties niet erkennen of vermijden conflictkwesties aan te pakken. Het 
bieden van hulp zonder aandacht te schenken aan de invloed van voortdurende conflicten op 
ontwikkeling en de veiligheid van mensen of het bieden van hulp via staten die bepaalde 
etnische groepen uitsluiten kan ook leiden tot een groter risico op nieuwe conflicten of op het 
voortduren van bestaande conflicten. Conflicten zouden standaard moeten worden 
geëvalueerd om op basis van de zo verkregen informatie ontwikkelingsprogramma’s beter te 
kunnen plannen.
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Conflictbewustzijn houdt ook in dat er beslissingen worden genomen over het geven van 
financiële steun aan een land of een bepaalde sector, over de vraag of het grootste deel van de 
steun via de staat wordt aangeboden, over hoe centrale onderwijs-, gezondheidszorg- en 
andere ontwikkelingsprogramma’s een positieve invloed kunnen uitoefenen op de 
hoofdoorzaken van het conflict, enz. De evaluaties moeten gebaseerd zijn op bestaande 
ervaringen met eerdere conflictevaluaties en andere maatschappelijke analyses, met name 
analyses die gericht zijn op ongelijkheid en sociale uitsluiting. Inspanningen moeten zijn 
gericht op het begrijpen van en uitleggen hoe de voorgestelde hulprelaties en 
ontwikkelingsprogramma’s zich zullen verhouden tot de hoofdoorzaken van conflicten en ook 
tot de hoofdoorzaken van armoede.

14. De rol van internationale instellingen (coherentie en consistentie van de 
internationale gemeenschap) 
De VN-Commissie voor Vredesopbouw werd opgericht ter verbetering van internationale 
steun om landen in de nasleep van een conflict te helpen. Deze Commissie zou politieke steun 
en adequate middelen moeten krijgen om effectief te kunnen functioneren en de gestelde 
doelen in de praktijk te realiseren.

Vele internationale partijen zijn weliswaar overtuigd van de noodzaak van betere coördinatie 
in post-conflictsituaties, zoals de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone en Liberia, 
maar ondanks enkele verbeteringen leiden hun inspanningen vaak tot grotere incoherentie en 
concurrentie. Het Ontwikkelingscomité van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO/DAC) voert periodieke beoordelingen uit van de effectiviteit van de 
ontwikkelingssteun die de leden van deze organisatie bieden. De criteria die hiervoor gelden 
zouden moeten worden uitgebreid om ook de activiteiten van de leden binnen een post-
conflictcontext te kunnen beoordelen.
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