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D e berichtgeving
over Afghanistan is
de laatste tijd ver-
warrend. Terwijl
de Navo net offici-
eel de verantwoor-
delijkheid voor de

veiligheid aan de Afghanen heeft
overgedragen en zich opmaakt voor
de terugtrekking van de meeste bui-
tenlandse troepen volgend jaar, vindt
er juist een reeks serieuze aanslagen
plaats in Kaboel. Nederland is helaas
gisteren, een jaar eerder dan ge-
pland, gestopt met de politietrai-
ningsmissie, terwijl in Brussel de
plannen over een nieuwe Navo-mis-
sie na 2014 juist vorm krijgen. En
vredesbesprekingen leken een kans
te krijgenmet de opening van een ta-
libankantoor in Katar, maar politieke
uitspraken en de recente aanslagen
gooien voorlopig wederom roet in
het eten.
Het westen is medeverantwoorde-

lijk voor de huidige situatie van poli-
tieke onduidelijkheid in Afghani-
stan. De terugtrekking van de buiten-
landse militairen uit Afghanistan
was officieel gebaseerd op twee be-
langrijke voorwaarden: het succesvol
trainen van Afghaanse veiligheids-
troepen en het vinden van een poli-
tieke oplossing voor het conflict. Dat
was op papier de exit-strategie: Af-
ghanistan pas verlaten als het rela-
tief veilig was en de Afghanen in
staat zouden zijn via politieke weg
vrede te sluiten met de taliban.
Het probleem is dat dit uiteindelijk

in de praktijk helemaal niet de uit-
gangspunten bleken te zijn. Niet de
situatie in Afghanistan, maar binnen-
landspolitieke overwegingen, zowel

in Den Haag en de hoofdsteden van
Navo-partners, bepaalden de versnel-
de transitiekalender.

Absurd
Die absurde situatie heeft ertoe ge-
leid dat eerst de Navo, later Defensie
en uiteindelijk ook veel media zijn
gaan geloven in de noodzakelijke
‘spin’ van de vooruitgang in Afghani-
stan die onze exit niet alleen verde-
digbaar maar ook haast vanzelfspre-
kend maakt. Het einde van de Neder-
landse politietrainingsmissie is daar
een goed voorbeeld van. De politiek
zegt dat er niets meer te trainen valt,
de realiteit is dat er nog jarenlang ge-
traind en bijgeschoold moet worden.

Dat betekent niet dat vooruitgang in
Afghanistan een politiek verzinsel is,
maar wel dat de duurzaamheid van
veel vooruitgang veel nadrukkelijker
en eerlijker ter discussie gesteld zou
moeten worden.
Zo heeft de training van Afghaanse

veiligheidstroepen ontegenzeggelijk
zijn vruchten afgeworpen. Er zijn nu
voldoende veiligheidstroepen en ze
zijn steeds beter in staat om zelfstan-
dig de veiligheid te bewaren. Het
vaak adequaat optreden bij militaire
operaties en zelfs bij aanslagen van
de taliban is een resultaat van de trai-
ningsinspanningen van de laatste ja-
ren. Wat er vaak niet bij wordt ver-
teld, is dat het opereren van die vei-
ligheidstroepen nog steeds plaats-
vindt binnen een relatief stabiel po-
litiek kader gestoeld op de buiten-
landse aanwezigheid en een door het
westen gesteunde regering in Kaboel.
Dat verandert volgend jaar.
Na de presidentsverkiezingen en

het terugtrekken van de buitenland-
se militairen volgend jaar zal dit sta-
biele raamwerk gedeeltelijk in elkaar
storten. Er zullen politieke machts-
verschuivingen plaatsvinden waar-
over het westen bijna geen controle
zal hebben. Minder dan een jaar voor
de presidentiële verkiezingen is het
niet duidelijk wie de volgende presi-
dent wordt en of hij het land met
minder internationale steun ook bij
elkaar kan houden. Juist daarom
komt het einde van de veiligheids-
transitie op een ongelukkig moment.
De lange-termijnvisie van de inter-

nationale donorconferenties en
Navo-toppen houdt totaal geen reke-
ning met de politieke realiteit: we
hebben geen idee met wie we na

2014 zaken doen in Afghanistan. Me-
de daarommoeten we blijven hame-
ren op een politieke oplossing in Af-
ghanistan. Maar bij die tweede pilaar
van de exit-strategie zijn de resulta-
ten een stuk minder positief.

Wisselingen
Het probleem van de (pogingen tot)
vredesbesprekingen is wat de militai-
ren een gebrek aan unity of effort zou-
den noemen. De initiatiefnemers wa-
ren niet alleen steeds andere buiten-
landse actoren, maar ook de deelne-
mers aan verkennende gesprekken
wisselden steeds. Zo werd er met
zeer verschillende talibanvertegen-
woordigers gesproken, hadden Af-
ghanen vaak niet de leiding over de
besprekingen en was Pakistan niet
altijd van de partij, terwijl vredesbe-
sprekingen bij voorbaat gedoemd
zijn te mislukken als Pakistan niet
vertegenwoordigd is.
Misschien kan de terugtrekking

van de buitenlandse militairen vol-
gend jaar het vredesproces een be-
langrijke impuls geven. Maar pas
met de uitslag van de presidentiële
verkiezingen in april volgend jaar zal
blijken hoe de politieke kaarten ge-
schud zijn.
De kans is groot dat het westen

zonder militairen in Afghanistan
veel minder invloed zal hebben op
een eventueel vredesproces. Het te-
rugtrekken van de buitenlandse troe-
pen of trainers en het verminderen
van (financiële) steun betekenen dat
de internationale gemeenschap min-
der een stempel kan drukken op de
koers van de Afghaanse politiek. Dat
is de prijs die we betalen voor het
stellen van andere prioriteiten.

Met vertrek uit Afghanistan
gaat veel invloed verloren

Afghaanse veiligheidsmensen
patrouilleren in Kaboel.

Er is pas aan één
voorwaarde voldaan
om buitenlandse
militairen uit
Afghanistan terug te
trekken. Vrede met
de taliban is nog ver
weg, schrijft Jorrit
Kamminga.
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Harry Lieverse
adviseur duurzaamheid

Het is zo zachtjesaan een nationa-
le epidemie aan het worden:
‘Geen windmolens in mijn woon-
gebied of mijn blikveld’. Ik vraag
mij dan wel eens af of de mensen
die dit roepen enig besef hebben
waar de grijze of zwarte stroom,
uit hun stopcontact, vandaan
komt. Wat zouden ze zeggen als
er bijvoorbeeld een kolenover-
slagplaats in hun dorp komt? Of
een kerncentrale of olieterminal?
We zijn er kennelijk aan ge-

wend geraakt dat de overheid dat
allemaal voor ons ‘uit het zicht’
houdt. Natuurlijk, een grote wind-
molen letterlijk in of vlakbij je
achtertuin is geen goede oplos-
sing. Het is zaak dat provincie, ge-
meenten en bewoners samen op
zoek gaan naar goede locaties.
Wat ook kan helpen is om er voor
te zorgen dat omwonenden finan-
cieel deelnemen in de opbrengst
van de windenergie. Dan krijg je
het gevoel dat de molen ook voor
jou draait.

Windmolens
‘niet in onze
achtertuin’


