Jorrit Kamminga

Afghanistan na 2014:
een sprankje hoop en
optimisme in onzekere
tijden
Afghanistan maakt zich op voor verkiezingen van president en parlement. Verrassende resultaten
blijven naar alle waarschijnlijkheid uit. Daarvoor zijn de patronagenetwerken van de huidige families en stammen nog te sterk. Toch hoeft de toekomst van Afghanistan er niet hopeloos uit te
zien, mits de buitenlandse hulprelatie in het algemeen en de trainingsactiviteiten in het bijzonder
worden gecontinueerd. En daarbij zou ook Nederland weer een rol moeten spelen.

H

et jaar 2014 is een belangrijk jaar voor
Afghanistan. Ten eerste worden er in april
zowel presidentiële als provinciale verkiezingen gehouden. Ten tweede luidt 2014 het
einde in van de veiligheidstransitie1 en de huidige
International Security Assistance Force (ISAF)missie. Het laatste betekent dat we afscheid nemen van de militaire benadering die de relatie
tussen het Westen en Kaboel sinds 2001 helaas
gedomineerd heeft.2 Het eerste betekent dat er
na meer dan twaalf jaar Hamid Karzai een nieuwe
president komt, waar het Westen de komende jaren zaken mee zal moeten doen.
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Toch zal er waarschijnlijk niet veel veranderen. Een recent bezoek aan Afghanistan met de
NAVO3 leert dat de ontwikkelingen dit jaar waarschijnlijk niet zullen leiden tot een drastische omwenteling. De huidige politieke onzekerheid zorgt
wellicht voor bezorgdheid in de hoofdsteden van
de NAVO-landen, maar het heeft er alle schijn
van dat 2014 een relatief soepele overgang zal
brengen. Dit artikel laat zien dat er ondanks de
onzekere factoren en de aanhoudende instabiliteit, toch met voorzichtig optimisme gekeken kan
worden naar de toekomst van Afghanistan.4 Dat is
een andere boodschap dan die van een eerder artikel in de Internationale Spectator, waar de kans
op chaos en zelfs een burgeroorlog groot werd
geacht.5

Politieke context
Op papier kan het droomscenario er mooi uit zien:
Afghanistan tekent begin dit jaar het bilateraal
veiligheidsakkoord met de Verenigde Staten (het
Bilateral Security Agreement of BSA), onderhandelt vervolgens zonder problemen met de NAVO
over een nieuw akkoord dat de nieuwe trainingsmissie van het Atlantische bondgenootschap juridisch vorm geeft (het Status of Forces Agreement
[SOFA] van de NAVO) en vervolgens leiden de (redelijk vrije en redelijk eerlijke) presidentsverkiezingen zonder grote incidenten tot een pro-westerse
president waar de internationale gemeenschap
de komende jaren met vol vertrouwen mee samen kan werken. Zo vloeit de veiligheidstransitie moeiteloos over in de transformatieperiode
(2015-2024).
Dat de werkelijkheid ingewikkelder is, moge duidelijk zijn. Al bij het bilaterale veiligheidsakkoord
tussen Washington en Kaboel loopt het niet soepel. Het akkoord ligt er, is goedgekeurd door de
Loya Jirga, de traditionele vergadering van volksafgevaardigden, maar president Karzai weigert
het akkoord voorlopig te ondertekenen. Een van
zijn argumenten is dat hij wil wachten tot na de
verkiezingen van april. Een ander, minder sterk
argument is dat hij wil afwachten of de Verenigde
Staten wel oprecht vrede willen in Afghanistan.
Wat er ook gebeurt, de aankomende presidents-
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Tijdens de TOLA-tour,
Afghanistan (oktober 2013). Foto Jorrit
Kamminga

verkiezingen zullen meer duidelijkheid bieden
over het politieke raamwerk waarbinnen de nieuwe relatie tussen het Westen en Afghanistan vorm
zal krijgen.

Verkiezingen en politieke
stabiliteit
Op het moment van schrijven zijn er nog elf presidentskandidaten. De verwachting is dat dit er
uiteindelijk drie of vier zullen zijn. De lijsten van de
huidige kandidaten (en hun vice-kandidaten) zijn
tot stand gekomen via een ingewikkeld proces
van geven en nemen. Dat houdt in dat verscheidene etnische groepen tot elkaar gekomen zijn
door middel van beloften en andere (financiële)
transacties. Dit proces zal tot aan de verkiezingen
doorgaan maar ook daarna voor een bloeiende
ruilhandel zorgen. Het resultaat van al die coalitiesmedende activiteiten is dat er momenteel eigenlijk weinig verschil is tussen de diverse kandidatenlijsten en dat de uitkomst van de verkiezingen
neigt naar stabiliteit.
Alle belangrijke etnische groepen zijn vertegenwoordigd op de kieslijsten en de gebruikelijke namen en families duiken op: voormalige ministers
onder Karzai, zoals Abdullah Abdullah, Ashraf
Ghani en Abdul Rahim Wardak; voormalige gouverneurs, zoals Gul Agha Sherzai; en zelfs voormalige krijgsheren, zoals Abdul Rasul Sayyaf en
Abdul Rashid Dostum (vice-presidentskandidaat
onder Ashraf Ghani). De familie Karzai is verte-
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genwoordigd door Qayum Karzai, een broer van
de huidige president.
De vermoedelijke uitkomst van politieke stabiliteit wordt te meer veroorzaakt door een internationale factor. Gezien het feit dat de Afghaanse
overheid en veiligheidstroepen betaald worden
door het Westen, hebben alle presidentskandidaten één ding gemeen: ze weten dat politieke
stabiliteit een randvoorwaarde is voor voortzetting van internationale steun. Vandaar dat ze allemaal gedwongen zijn een relatief stabiele coalitie
te smeden. Dit is voor het Westen hoopgevend,
maar de noodzaak van externe financiering wordt
in Afghanistan zowel door de Afghanen als de internationale gemeenschap nog te veel onder het
tapijt geschoven.
Het mes snijdt aan twee kanten, d.w.z. intern
kan coalitievorming de (etnische) verdeeldheid in
toom houden, maar extern kan politieke instabiliteit de internationale gemeenschap juist dwingen
door te betalen om het in elkaar storten van het
land te voorkomen. Het is lastig aan de westerse belastingbetaler uit te leggen dat de miljoenen euro’s en dollars voor niets zijn geweest, laat
staan wat dan het nut is geweest van de militaire
inspanningen en opofferingen van de afgelopen
twaalf jaar.
De voorbereidingen van de verkiezingen laten in
ieder geval al vooruitgang zien. Het is deze keer
een volledig Afghaanse aangelegenheid en de
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planning is maanden eerder van start gegaan dan
vijf jaar geleden. Eind vorig jaar was minder dan
vier procent van de bijna zevenduizend stemlokalen niet onder controle van de Afghaanse regering.
De kans is daarom groot dat er meer gestemd kan
worden dan in 2009, toen 1.300 stemlokalen wegens onveiligheid op de dag van de verkiezingen
gesloten bleven. Eigenlijk zijn er maar twee rampscenario’s: een succesvolle aanslag op een van
de presidentskandidaten en grote onveiligheid in
een bepaalde regio, waardoor een belangrijke (etnische) groep niet kan stemmen.

De continuïteit van
internationale steun
Een behoorlijke opkomst, een redelijke uitslag
en politieke stabiliteit zijn belangrijk voor het
Afghaanse democratiseringsproces, maar vooral
noodzakelijk voor de voortzetting van internationale steun. Voor donorlanden is politieke stabiliteit veel belangrijker dan de huidige veiligheidssituatie. Niemand wil graag nadenken over de
vraag wat er met de ruim 350.000 Afghaanse
soldaten en politieagenten gebeurt als ze opeens
niet meer betaald worden. In het algemeen heeft
de internationale gemeenschap (financiële) steun
beloofd voor de komende tijd, de zogenaamde
transformational decade. Die steun zal de komende drie jaar waarschijnlijk gegarandeerd zijn,
maar daarna hangt hij natuurlijk gedeeltelijk af
van de te boeken vooruitgang in Afghanistan.
Het Westen heeft daarbij twee hoofdpijndossiers:
de mensenrechten (vooral vrouwenrechten) en de
corruptie.6 De recente ontwikkelingen laten weinig vooruitgang zien. Het wetsvoorstel om publieke steniging opnieuw in te voeren bij overspel, is
wellicht niet toonaangevend voor het Afghaanse
regeringsbeleid, maar het laat de alarmbellen in
het Westen rinkelen.7 Corruptie en omkoping blijven daarnaast grote uitdagingen.8 Een Afghaan
legt de vinger op de zere plek: “The next government will inherit the most corrupt government in
the world. It is a casino economy.” Het Westen zal
dan ook bij de nieuwe regering blijven aandringen
op meer transparantie en controleerbaarheid als
voorwaarde voor verdere steun.

De factor-Karzai
Er is nog een belangrijke factor die voor hoofdpijn zorgt: president Karzai. De voormalige troetelbeer van de internationale gemeenschap is de
afgelopen jaren steeds meer een bron van ergernis geworden. Hij heeft de laatste tijd elke kans
aangegrepen om kritiek te uiten op het Westen.
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De afgelopen 12 jaar was die kritiek op ten minste
twee punten terecht: de door de NAVO veroorzaakte burgerdoden en het gebrek aan respect
voor Afghaanse huishoudens en het islamitisch
geloof (bijvoorbeeld het ’s nachts binnenstormen
van huizen waar ook vrouwen aanwezig zijn). Maar
daarbuiten was het merendeel van zijn kritiek totaal ongegrond: de Verenigde Staten en de NAVO
waren volgens Karzai onder andere ‘schuldig’ aan
de aanhoudende instabiliteit en onveiligheid, de
samenzwering met de Taliban, het niet kunnen
voorkomen van aanslagen in Kaboel en het veroorzaken van “great suffering” in Afghanistan. Dat
zijn nogal wat beschuldigingen aan het adres van
landen waar de regering in Kaboel in financieel
opzicht volledig van afhankelijk is.
De verwachting is dat Karzai na de verkiezingen
geen genoegen zal nemen met een mooie plek als
ambassadeur of VN-directeur in het buitenland.
Hij wil de geschiedenis ingaan als de president
die Afghanistan de soevereiniteit heeft gebracht.
Zijn rol zal daarom na 2014 waarschijnlijk meer
gericht zijn op een positie achter de schermen in
Afghanistan dan op het internationale toneel. Hij
blijft zeer ambitieus, maar met zijn negatieve houding heeft hij wel veel van zijn internationale krediet verspeeld, vooral in Washington. Daarnaast
is ook zijn binnenlandse populariteit behoorlijk gedaald. Veel Afghanen hebben het gehad met het
gebrek aan vooruitgang, stabiliteit en vrede. Het
geweld neemt toe en er is voorlopig geen uitzicht
op vrede met de diverse Talibangroeperingen.9
Bijna alle Afghanen die ik heb gesproken beschouwen Karzai als onderdeel van het probleem
en niet langer van de oplossing.

Wat gebeurt
er met de
ruim 350.000
Afghaanse

Trainingssucces en de kans op
vrede
Het trainen van de Afghaanse veiligheidstroepen
was een van de twee centrale pilaren van de internationale exit-strategie. In algemene zin zijn
de trainingsinspanningen van de internationale
gemeenschap zeer succesvol. Een bezoek aan
het Afghaanse legerkamp Shorabak in de provincie Helmand maakt duidelijk dat het accent van
de training duidelijk verschoven is van kwantiteit
naar kwaliteit. Zowel de training als de trainingsresultaten zijn indrukwekkend. Het Afghaanse leger heeft sinds juni 2013 de leiding over alle operaties en voert inmiddels 95% van al die operaties
zelfstandig uit. Er is vorig jaar een aantal zeer grote en complexe operaties uitgevoerd en het leger
beschikt zelfs over effectieve commandotroepen.
Er vinden duizend patrouilles per dag plaats en
het leger is inmiddels voor 80% ‘battle capable’.

soldaten en
politieagenten
als ze opeens
niet meer betaald
worden?
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Alleen aan vertrouwen en leiderschap ontbreekt
het soms nog. De geboekte vooruitgang bij de
Afghaanse veiligheidstroepen kan zeker duurzaam zijn, als zowel de externe financiering als de
trainingsactiviteiten de komende jaren doorgaan.
De tweede pilaar van de exit-strategie betrof vredesbesprekingen met de Taliban. Verscheidene
pogingen, georganiseerd door verschillende initiatiefnemers en met wisselde gesprekspartners,
hebben voorlopig niet mogen baten. Een serieuze
toenadering kan de komende twee jaar ook nauwelijks verwacht worden. De Taliban zullen na
2014 in ieder geval eenmaal de ware kracht van
de Afghaanse veiligheidstroepen willen testen.
Dat betekent dat er tot de winter van 2015 waarschijnlijk hevig gevochten zal worden. Als zowel
de nieuwe regering in Kaboel als het Afghaanse
leger deze stress-test kan doorstaan, wordt de
kans op serieuze vredesbesprekingen een stuk
groter.
De Taliban hebben in ieder geval het afgelopen
‘vechtseizoen’ geen strategische overwinningen
geboekt. De Afghaanse veiligheidstroepen hebben voortreffelijk stand gehouden, al heeft dat te
midden van de veiligheidstransitie geleid tot een
explosief stijgend aantal gesneuvelde Afghaanse
soldaten. Volgens een hoge ISAF-militair stierven
er op het hoogtepunt van het vechtseizoen 100
Afghaanse soldaten per week. Ondanks de hevige strijd is de plaatselijke steun voor de Taliban
de laatste tijd behoorlijk gedaald. Dat kan ook bij-

na niet anders, nu de Taliban verantwoordelijk zijn
voor bijna 90% van de Afghaanse burgerdoden.
Maar ze zullen proberen de aankomende verkiezingen te verstoren en (het gevoel van) de onveiligheid en instabiliteit willen vergroten.

De Nederlandse rol na 2014
De verwachting is dat Nederland, ondanks de
binnenlandspolitieke consequenties van zowel de
Uruzgan- als Kunduz-missie, de nieuwe NAVOmissie in Afghanistan zal steunen.10 Het gaat om
een trainingsmissie waarbij het politieke stempel no combat nog duidelijker is aangebracht.
De noodzakelijke force protection zal deze keer
weer door andere NAVO-bondgenoten gegarandeerd moeten worden.11 Desondanks zal de
Nederlandse bijdrage waarschijnlijk klein zijn, vermoedelijk zelfs een stuk kleiner dan de Kunduzmissie. Dat is jammer, omdat Nederland zowel
in Uruzgan als in Kunduz heeft aangetoond een
eigen succesvolle aanpak te kunnen ontwikkelen
die internationaal veel indruk heeft gemaakt. Dat
blijkt uit alle gesprekken waarin de Nederlandse
rol in Afghanistan naar voren komt.
Naast training van de Afghaanse politie, zou
Nederland een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de planning, coördinatie en het leiderschap op de veiligheidsministeries. Naast
continuïteit van de reguliere training is er vooral
behoefte aan het versterken van de logistieke,
leidinggevende en aansturende processen op

Bij de militaire troepen in de provincie
Helmand, Afghanistan.
Foto Jorrit Kamminga
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de ministeries van Defensie en Binnenlandse
Zaken. Het gaat daarbij voornamelijk om de zogenaamde end-to-end-processen. Hoe wordt er
bijvoorbeeld vanuit de legertop omgegaan met
het plannen van reparatie en de vervanging van
voertuigen? Hoe kan men vanuit het ministerie efficiënter een van de grootste problemen van dit
moment (het ongeoorloofd verlof van agenten en
soldaten) aanpakken? Hoe worden ervaren ‘veteranen’ gestimuleerd om vooral niet de dienst te
verlaten, maar uit te groeien tot succesvolle commandanten? Het is slechts een greep uit de talloze problemen waar de politie- en legerleiding
thans mee kampen.
Het is te hopen dat Nederland na eerdere verdiensten in Baghlan, Uruzgan en Kunduz wederom een zo groot mogelijke bijdrage kan leveren
aan de nieuwe ‘train, advise, assist- missie van de
NAVO. Het in dit artikel uitgesproken optimisme is
namelijk nog steeds volledig gebaseerd op continuïteit van de buitenlandse hulprelatie in het algemeen en de trainingsactiviteiten in het bijzonder.
Een militaire bijdrage van Nederland is politiek
gezien vrijwel uitgesloten, maar ook na 2014 nog
steeds zeer welkom. Een hoge ISAF-militair verwoordt het als volgt: “I will never say no to F16s.”
Eén ding is zeker: zonder buitenlandse hulp de
komende decennia zullen rampscenario’s, zoals
een burgeroorlog of de terugkeer van een Talibanregering (in bepaalde regio’s), niet volledig uit te

sluiten zijn. De vraag is hoeveel Nederland bereid
is te doen om dat te voorkomen.

Nederland zou

Conclusie
De aankomende presidentsverkiezingen zijn belangrijk, maar ze zullen geen verrassende resultaten laten zien. De patronagenetwerken van de
huidige families en stammen blijven voorlopig in
stand. Dat betekent dat de nieuwe generatie in
Afghanistan helaas pas over vijf of tien jaar een
stempel op de politiek zal kunnen drukken en er
voorlopig nog geen einde komt aan het tijdperkKarzai. Toch zullen de verkiezingen redelijk veilig
en soepel verlopen. Ze zullen wederom niet volledig vrij of eerlijk zijn, maar waarschijnlijk tot een
redelijk stabiele, algemeen geaccepteerde politieke uitkomst leiden, als resultaat van de politieke
ruilhandel die nu al in volle gang is. Dat is hoopvol
voor Afghanistan. Het betekent dat het land de
komende vijf jaar waarschijnlijk met steun van de
internationale gemeenschap door kan gaan op
de ingeslagen weg naar duurzame vooruitgang.
Die weg zit vol hobbels, maar is de afgelopen
twaalf jaar wel geasfalteerd. De basis is gelegd
voor stabiliteit. Als de aankomende verkiezingen
het huidige politieke systeem in stand (en daarmee buitenlandse steun op peil) kunnen houden,
maakt het weinig uit wie in Kaboel de touwtjes in
handen krijgt.

een belangrijke
bijdrage kunnen
leveren aan planning, coördinatie
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de veiligheidsministeries
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De veiligheidstransitie (2011-2014) is het proces waarin stap voor stap
(en regio voor regio) de verantwoordelijkheid voor de veiligheid wordt
overgedragen aan de Afghaanse overheid en veiligheidstroepen.
Voor een goed overzicht van de gewapende interventie sinds 2001, zie:
Allard Wagemaker, ‘Afghanistan 2001-2012: een succesvolle gewapende interventie?’, Internationale Spectator, jrg. 67, nr. 4, april 2013,
blz. 19-26.
De auteur nam eind oktober 2013 deel aan de Transatlantic Opinion
Leaders to Afghanistan (TOLA)-tour, een reis vol briefings en vergaderingen in Brussel, Kaboel en in de provincie Helmand in Zuid-Afghanistan.
De tour geeft een klein aantal denktankers jaarlijks de gelegenheid
inzicht te verwerven in de meest recente sociaal-economische, politieke
en militaire ontwikkelingen in Afghanistan. (De talloze vergaderingen
met Afghaanse en internationale gesprekspartners vonden plaats onder
‘Chatham House rules’. Vandaar geen directe citaten in dit artikel.)
De auteur maakte eerder voor dit tijdschrift al een toekomstanalyse
op basis van de geschiedenis van Afghanistan in de vorige eeuw: Zie:
Jorrit Kamminga, ‘Een eeuw lang zigzagbewegingen rond moderniteit in
Afghanistan’, Internationale Spectator, jrg. 65, nr. 11, november 2011,
blz. 588-592.
Wagemaker, a.w. noot 2.
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Aan een derde hoofdpijndossier, de illegale opiumeconomie die het afgelopen jaar wederom fors toenam, wordt liever helemaal geen aandacht
besteed. Zie: Jorrit Kamminga, ‘Between Elephant in the Room and
Political Hot Potato: The Afghan Opium Problem’, The Huffington Post,
13 november 2013.
Emma Graham-Harrison, ‘Afghanistan considers reintroduction of public
stoning for adulterers’, The Guardian, 25 november 2013.
UNODC, Corruption in Afghanistan: Recent patterns and trends, december 2012.
Volgens een VN-rapport steeg het geweld tegen burgers in de eerste
zes maanden van 2013 met 23% ten opzichte van dezelfde periode
een jaar eerder. Zie: United Nations Assistance Mission in Afghanistan,
Afghanistan Mid-year Report 2013: Protection of Civilians in Armed
Conflict, juli 2013.
Het kabinet-Balkenende IV viel in februari 2010 naar aanleiding van de
besluitvorming over de Uruzgan-missie. Ook het besluit om in te stemmen met een politietrainingsmissie in Kunduz leidde bij sommige politieke partijen tot interne verdeeldheid en indirect zelfs tot zetelverlies.
Onderhandelingen vinden al plaats met een groep landen die (ook militair) in het noorden van Afghanistan actief kunnen zijn binnen de kaders
van de nieuwe NAVO-missie. De kans is dan ook groot dat Nederland
als trainende mogendheid wederom in deze regio actief zal zijn.
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