Steun de papaverboeren... ...engeb il< bete
De missie in Afghanistan
heeft pas echt zin als het
ontwikkelingswerk
aanslaat. Vernietig dus
niet de papaver, zegt
Jorrit Kamminga, maar
maak er medicijnen van.
e Nederlandse regering wil
niet dat kleine boeren het
slachtoffer worden van het
beleid om papavervelden in Uruz
gan te vernietigen. Dat is goed, 001
dat eindelijk het politieke besef
ontstaat dat papaververnietiging
slechts heeft geleid tot meet ar
moede, meer sociaal protest en
meer steun voor de Taliban - niet
tot een daling van papaverteelt.
Wat zijn de oplossingen? Het 'Be
tuweplan' waarmee minister
Koenders in maart kwam, is op pa
pier prachtig: lOrg ervoor dat
Uruzgan en omliggende gebieden
weer een goedlopende fruitteelt
krijgen. Hiervoor wordt 850 dui
zend euro uitgetrold<en. De toe
komst van Uruzgan hangt af van
dergelijke 'alternatieve ontwikke
lingsprojecten' die de lokale eco
nomie stimuleren en tegelijk een
positieve boodschap afgeven aan
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de pl,l.llsrhjke bevolking. Het
groolste struikl'lblok van dil plan
is de lange impl('ml'ntaliclild. !leI
al minim,l,ll VII' 1,1,11 tlmen VOOI
<1.11 <It' Iwril1ll ()c!llltll' V,111 fJ ull
ttl'll 111 lJrUlg.1I1 VI Ul111l'I1 opll'
vert - wellichtlanger. Daarbij komt
dat ontwikkelingshulp pas effec
tief is als Nederland actief blijft in
lJruzgan, en dat is nu onzeker.

ghanistan:
!jven of weggaan

Een andere economische oplos
sing heeft de regering tot nu toe
niet serieus overwogen: de moge
lijkheid van medicinaIl' papaver
teelt. Eind juni is in Londen een ge
detailleerd plan gepresenteerd
van een papaverteeltmodel dat op
korte termijn aanzet tot platte
landsontwikkeling en iIlegale pa
paverteelt uitbant door middel
van de productie van medicijnen.
In India en Turkije leidde dit tot
een gediversifieerde plattelands
economie en het terugbrengen
van de illegale opiumeconomie.

De politieke wil olllbrc'l'kl Olll
wetenschappclijk te Onc.Ic~II()l'ken
of de produclll' van me(licljflCn
ook in Alghanlst,m clt-el lOll l\lIn
IIl'n Ull m,ll,cn V.111 ,'I'll lOl,l,llp,lk
kd V.lll ,dtl'lllollll'Vl'11 VOUI ell' 1>.1
paverboeren van Uruzgan.
Het belangr)jkste politieke argu
ment tegen medicinale papaver
teelt, is dal een dergelij k project in
de hUidige veiligheidssituatie niet
te controleren L.OU zijn. Dit argu
ment wordt echter niet gebruikt
voor de implementatie van andere
ontwikkelingsprojecten.ln het bo
vengenoemde plan is bovendien
beschreven hoe lokale controle
mechanismen een rol kunnen spe
len bij het beheren en controleren
van de papaverprojecten.
Politici Vergeten vaak te vermel·
den dat nu 100 procent van de Af
ghaanse papaverteelt 'weglekt'
naar de illegale opium- en hero'ine
markt. En als het alsnog niet blijkt
te werken, dan moeten we op lOek
naar andere gewassen en produc
ten die weI sneller dan pas na vijf
jaar een uitkomst kunnen bieden
aan de duizenden papaverboeren
van Uruzgan.
Jorrit Kamminga is hoofd Onderzoek
en Beleid van de Senlis Council, een
denktank, in Afghanistan.

Ais interventiemachten
veel burgerslachtoffers
maken, kalft de steun
vanzelf at. Dat is volgens
Sjef Orbons exact wat
de Taliban willen. Kom
dus met beter materiaal.
modern uitgeruste strijdmachten.
De uitdaging waarvoor de moder
ne f<rijgsmacht zich gesteld ziet, is
het vinden van wapens die weI ef
fectief zijn, maar mjnder vernieti
gend. Want onschuldige burgers
zullen steeds in de buurt zijn,
De hedendaagse technologie
biedt meer dan het vervaardigen
van rubber kogels. Aan zet zijn nu
de creatieve militair,!: ontwerpers;
zij moeten hun kennis omzetten
in een nieuwe generatie middelen
die het risico op ongewenste
slachtoffers verminderen.
Sjef Orbons is verbonden aan de
Nederlandse Defensie Academie.
Het kabinet besluit eind augustus
over verlenging van de missie-Uruz
gan. In een serie opinieartikelen
wordt hierop vooruitgelopen. Lees
eerdere bijdragen en stem voor blij
ven of weggaan op: vk.nl/missie.

ederlandse, Canadese en En
gelse militairen worden in
Afghanistan
gedwongen
hun moderne wapens te gebrui
ken in situaties waarin ze dat ei
genlijk niet willen. Honderden
burgerslachtoffers lOU de ISAF
missie al op haar kerfstok hebben;
de NAVO heeft de Afghaanse presi
dent Karzai begin deze maand
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Modern wapentuig is
nutteloos nu burgers als
schild worden gebruikt
zelfs beterschap beloofd.
In open terrein zijn de opstande
lingen geen partij voor de buiten
landse eenheden met hun techno
logisch hoogwaardige arsenaal.
Daarom passen de Taliban in Zuid
Afghanistan dezelfde tactiek toe
als indertijd de Serviers in Kosovo
en Saddam Hoessein in Irak: ze ver
plaatsten het strijdtoneel naar de
civiele omgeving en dwongen de
oppermachtige tegenstander lO
tot terughoudendheid. Door zich
bij ziekenhuizen en scholen op te
stellen en lO burgers als menselijk
schild te gebruiken, bereiken zij
dat ook de meest nauwkeurige wa-
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DikkeDijedapvbnas
Nachtmerrie
vannacht schrok ik wakker. Mijn
hart bonsde in mijn keel. Ik had
lo naar gedroomd. Dat Marcel
van Dam ook nog betaald lOU krij
gen voor zijn wekelijkse columns
in mijn Volkskrant. Wat kan een
mens raar dromen, he?
Frans Boshoff, Amsterdam

koste van de 'wielerslaven'. Die
zitten nu eenmaal vast in het gro
te raderwerk en kunnen kennelijk
niet terug. Om de tour te kunnen
uitrijden, moeten de renners weI
gebruik maken van verboden
middelen. Voor kritische journa
listen is het een opdracht om de
organisaties aan de schandpaal te
nagelcn opel,)l CI (mit l'('11 llWns
W.I,lI<I i~l' 10111 w(l1(1I eel r<lt'll

Als een vriend, partner of familielid dik wordt, heb je een fors ver
hoogde kans ook uit te dijen, concluderen Amerikaanse onderlOe
kers na analyse van gegevens van meer dan twaalfduizend mensen,
die 32 jaar gevolgd werden. (Binnenland, 26 juli). Ik kan uit eigen
onderzoek melden dat mijn vrienden en naasten helaas behoorlijk
resistent blijken te zijn tegen het levensgevaarlijke dikkertjedapvi
rus. Ook op mijn werk zijn de volslanken op twee handen te tellen.
Terwifl ik nog weI lO ontzettend mijn best doe ze aan te steken, Ik
h('c1oel, werelddominantie is nalllllllijk het lIiteindelijke dOl'I van
(IllS, nbl'\ita\po1rilSil'll'n. Tj.l Wal moe:l JC nou mel lUlk niellws. Ik
011 I n~"11 dt' (lllll .. I /(I,' kCrci wi Ill'll l.l'g>.(l'n. "...1 Ie'" nUll l~~, c!Cll'fl. I'ro
s.""".-.a.... ·••• I

......-I=1

.~~ ......

1...... 1. ...... .--.•

.-.1".160

'n. •. I.~ ... I.-....

'1, .........

1•••

astig parkeren voor de over
volle Franse megasuper
markt, maar pal naast een
buikige terreinwagen was plaats.
Rij terugkomst stak een papiertje
onder de linkerruitenwisser: 'U
slaat niet tussen de lijnen. Heel
cl50ciaal! Een landgenoot.' Wie an
ders? Van Nederland kom je niet
~()maar los - al lOU ik het willen.
Ot'/f' mmer woon ik er een
I. .• , •••..•••••••••.• _._ .... .=:_ -I: ....... ::-1
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