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Dertig jaar Oxfam Novib in Afghanistan 
een terug- en vooruitblik met de medewerkers van toen 

(1986-2016) 
 

 
Tekst en interviews: Jorrit Kamminga (December 2016) 
 
Het is dertig jaar geleden dat het werk van Oxfam Novib (toen nog Novib) in Afghanistan begon. Dit is 
een mooi moment om terug te kijken op een betrokkenheid die in 1986 op gang kwam en sindsdien 
is uitgebouwd tot het veelzijdige programma dat Oxfam nu vanuit Kaboel coördineert en via 
Afghaanse partners implementeert. Initiatiefnemer is Jorrit Kamminga, van 2014 tot eind 2016 
Oxfam Novib’s beleidsadviseur voor Afghanistan en tegenwoordig programmacoördinator voor het 
Citizens First-programma dat zowel in Afghanistan als Pakistan geïmplementeerd wordt. Hij gaat een 
gesprek aan met zes voorgangers die allen een belangrijke rol gespeeld hebben bij het werk van 
Oxfam Novib in Afghanistan: 
 
Geoffrey Salkeld – Tussen 1987 en 1989 werkzaam in Afghanistan als Novib’s desk officer en later bij 
Afghanistan betrokken als directeur van het Midden-Oosten en Zuid-Aziëbureau. Nu met pensioen 
en actief als bestuurslid van BRAC UK. 
 
Kathleen Shordt – In 1988 de eerste consultant die voor Novib naar Afghanistan ging en het eerste 
grondige veldonderzoek deed om Novib’s beleid richting te geven. Nu een eigen adviesbureau in Den 
Haag, maar officieel met pensioen. 
 
Jurjen van der Tas – Tussen 1991 en 2002 werkzaam als Novib’s desk officer voor Afghanistan, 
Bangladesh, Pakistan en Centraal-Azië. Op dit moment werkzaam in Geneve voor de Aga Khan 
Foundation. 
 
Meryem Aslan – Tussen 1997 en 2004 werkzaam voor Novib in Afghanistan, Kirgizië, Tadzjikistan en 
Oezbekistan als programmamedewerker. Van 2002 tot 2004 permanent in Kaboel. Tegenwoordig 
landendirecteur van Oxfam in Turkije.  
 
Brigitte Obertop – Tussen 2005 en 2008 programmamedewerker voor Afghanistan en Pakistan. 
Daarbinnen een half jaar gestationeerd in Pakistan vanwege de aardbeving van oktober 2005. Nu is 
ze beleidsadviseur Gender Justice binnen het Women’s Empowerment team van Oxfam Novib. 
 
Floortje Klijn – Tussen 2007 en 2012 voor Novib als programmamedewerker voor Afghanistan 
werkzaam, daarna tot maart 2014 betrokken bij het land als beleidsadviseur. Tegenwoordig hoofd 
van het Vrouwen, Vrede en Veiligheidsteam van Oxfam Novib in Den Haag. 
 
Samen geven de zes gesprekken een mooi beeld van hoe Novib de afgelopen drie decennia 
onafgebroken in Afghanistan heeft gewerkt, en hoe dit werk vaak afhing van moedige Afghanen en 
Afghaanse partnerorganisaties. Ook de rol van heldhaftige internationale medewerkers die soms met 
gevaar voor eigen leven aan de basis hebben gestaan van het huidige werk van Oxfam Novib in 
Afghanistan mag niet onderschat worden. Maar de gesprekken laten tegelijkertijd ook 
doorschemeren hoe grillig de politieke en veiligheidssituatie in het land geweest is in de afgelopen 
dertig jaar. Het land is nog steeds fragiel en in conflict verwikkeld, een reden temeer waarom 
Afghanistan nog steeds hoog op de agenda van Oxfam Novib staat. 
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1. Het begin: de rol van Oxfam Novib tijdens de 
Sovjet-bezetting van Afghanistan (vanaf 1986) 
 
Jorrit Kamminga: De Russen vielen Afghanistan binnen in 
1979 nadat in 1978 een staatsgreep de communistische 
partij aan de macht had gebracht. De inval van de Russen – 
noodzakelijk geacht omdat het Communistische regime in 
Kaboel sterk verdeeld was en er op veel plaatsen opstanden 
uitbraken – leidde al snel tot een hevige strijd tussen het 
Sovjet-leger en de Mujahedeen, de door het Westen 
gesteunde vrijheidsstrijders. Het gevolg was niet alleen veel 
menselijk leed in Afghanistan, maar ook een 
vluchtelingenstroom van maar liefst vijf miljoen Afghanen 
die naar de buurlanden trokken. Toch duurde het een aantal 
jaren voordat Novib het land ging steunen, uiteindelijk pas 
vanaf 1986. Hoe kwam dat? 
Geoffrey Salkeld: “Dat had gedeeltelijk met de politieke 
context in die tijd te maken, zowel in Nederland als in Europa. 
In het midden van de jaren tachtig werd het Afghanistan-
vraagstuk politiek gezien vooral geclaimd door rechts. Een van 
de toonaangevende vluchtelingenorganisaties in Nederland 
werd bijvoorbeeld gedomineerd door mensen met een 
achtergrond in het CDA en de VVD. Het progressieve Novib 
ging, samen met andere centrumlinkse organisaties in Europa, 
dit thema dan ook in eerste instantie uit de weg. In Oostenrijk 
speelde dezelfde discussie. Vandaar ook dat we nauw 
betrokken raakten bij de Austrian Relief Committee for Afghan 
Refugees (ARC), ook een centrumlinkse organisatie, en 
uiteindelijk onze eerste partner.” 
 
Hoe wist u het management te overtuigen dat Novib ook in 
Afghanistan moest gaan werken? 
“Ik kwam in januari 1987 bij Novib op de Azië-desk te werken. 
Ondanks de geringe interesse in Afghanistan, drongen wij als 
beleidsmedewerkers sterk aan. We vonden dat Novib in 
Afghanistan actief moest worden, niet alleen vanwege 
objectieve humanitaire redenen, maar ook omdat het goed 
zou zijn voor het profiel van Novib als 
ontwikkelingsorganisatie.” 
 
Hoe verliep die beginfase van Novib’s werk in Afghanistan? 
“Uiteindelijk probeerde ik Peter de Haan, directeur van de 
Azië-desk, te overtuigen om een verkennende missie naar 
Afghanistan te sturen. In augustus 1988 ging de consultant 
Kathleen Shordt voor ons ruim een maand naar Afghanistan. 
Zij deed het eerste grondige veldonderzoek om te kijken waar 
Novib de meeste toegevoegde waarde kon hebben. Daarvoor 
hadden we vanaf 1986 al contacten met een aantal 
partnerorganisaties in Afghanistan, maar die verliepen nog 
grotendeels via andere buitenlandse organisaties zoals de 
Swedish Committee of Afghanistan (SCA) en het Franse 

 

Overzicht recente geschiedenis 

1973: Koning Zahir Shah wordt 

afgezet na 40 jaar; Afghanistan 

wordt een republiek onder leiding 

van president Mohammed Daoud. 

1978: Pro-communistische Saur-

Revolutie maakt via een militaire 

staatsgreep een einde aan het 

bewind van president Daoud; 

President Mohammaed Taraki 

neemt het roer over. 

1979: Militaire invasie van de 

Sovjet-Unie wegens opstanden en 

een gebrek aan vertrouwen in een 

sterk verdeelde Afghaanse 

Communistische Partij en regering. 

1978: De Sovjet-Unie installeert 

president Najibullah in 

voorbereiding op haar vertrek. 

1988-1989: De Sovjettroepen 

trekken zich terug uit Afghanistan 

na een hevige strijd van ruim 9 

jaar met verschillende 

moedjahedien-groepen die o.a. 

door de Verenigde Staten, Saoedi 

Arabië en Pakistan gesteund 

worden. 

1989-1994: In het machtsvacuüm 

leidt de strijd tussen 

moedjahedien en het regime 

uiteindelijk tot een burgeroorlog. 

1992: Een van de moedjahedien 

leiders, Ahmad Shah Massud 

verovert Kaboel. 

1994: Opkomst van de Talibaan 

vanuit Kandahar. 

1996-2001: Talibaan-regime aan 

de macht in (uiteindelijk) bijna 

geheel Afghanistan, onder leiding 

van Mullah Mohammed Omar. 
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Mission d’Aide au Développement des Economies Rurales 
en Afghanistan (MADERA). Vanaf 1987 gingen we 
vervolgens Afghaanse organisaties direct steunen.” 
 
Ook toen werkte Novib dus al via Afghaanse 
partnerorganisaties? 
 “Ja, de eerste echt lokale partner van Novib was de Islamic 
Aid Health Centre (IAHC) dat vanuit Quetta, Pakistan 
opereerde. In 1987 gaven we die organisatie de eerste 
financiële steun. Daarna gaf de directie ons toestemming 
om contact te zoeken met andere partners.” 
 
Wat voor werk deed die eerste partner van Novib in 
Afghanistan? 
“De directeur, Abdul Baqi Haqqani, was een dokter die 
vanuit Quetta medische zorg bood aan Afghaanse 
vluchtelingen in Pakistan. Tegelijkertijd trainde hij jonge 
Afghaanse doktoren om in de zuidelijke provincie 
Kandahar klinieken op te zetten en medische hulp te 
verlenen. Ook was hij, onder andere in de provincie 
Ghazni, betrokken bij het ondersteunen van de landbouw, 
bijvoorbeeld door het verbeteren van irrigatiekanalen.” 
 
In die tijd hadden de meeste internationale NGOs een 
kantoor geopend in University Town, een wijk van 
Peshawar, waar ook de politieke vertegenwoordigingen 
zaten van de zeven samenwerkende Mujahedeen-
partijen. Jurjen van der Tas noemde University Town een 
“bazaar van politieke en humanitaire instellingen”. U zat 
zelf in Quetta, maar reisde neem ik aan ook naar 
Afghanistan? 
“Ja, maar dat was in die tijd niet makkelijk. Zeker tot het 
begin van de jaren negentig, toen de politieke en 
veiligheidssituatie iets verbeterde, bleef het moeilijk om 
Afghanistan binnen te komen. Bij de reis die ik in 1989 
maakte werd ik samen met Tony Vaux en Michael Semple 
van Oxfam in Afghaanse kleding illegaal de grens over 
gesmokkeld vanuit Pakistan. Het was een soort 
jongensavontuur in die tijd, waarin we vermomd de 
Pakistaanse grenspolitie moesten zien te ontwijken. Later 
werd het voor ons makkelijker, maar meestal verliepen 
onze contacten in die tijd via onze partners in Peshawar en 
Quetta.” 
 
Hoe sterk waren de partnerorganisaties in die tijd? 
“De partnerorganisaties werden gerund of ondersteund 
door een aantal zeer invloedrijke Afghanen. Een belangrijk 
persoon was Nassim Jawad, een Afghaanse Oostenrijker 
die in Wenen de Austrian Relief Committee for Afghan 
Refugees (ARC) oprichtte. Vanaf 1987 gingen we met de 
ARC samenwerken in de provincie Logar, onder andere op 
het thema van landbouwhervormingen. We werkten toen 

 

Vervolg overzicht recente 

geschiedenis 

1996: Voormalig moedjahedien 

ondersteuner Osama bin Laden 

vestigt zich in Afghanistan nadat 

hij uit Soedan is verbannen. 

2001: Aanslagen 11 september. 

2001: De VS lanceren samen met 

het VK Operation Enduring 

Freedom; Door middel van 

bombardementen en met behulp 

van de Noordelijke Alliantie komt 

er snel een einde aan het Talibaan-

regime; De VN-Veiligheidsraad 

geeft het startsein voor de 

International Security Assistance 

Force-missie (ISAF); Een 

internationale conferentie in Bonn 

kiest Hamid Karzai als leider van 

een interim-regering. 

2002: Oud koning Zahir Shah keert 

terug naar Kaboel, maar geeft aan 

geen ambitie te hebben om zijn 

oude ambacht weer op zich te 

nemen; De Loya Jirga (Grote 

Vergadering) bevestigt Karzai als 

president van de transitieregering.  

2003: De NAVO krijgt het bevel 

over de ISAF-missie. 

2004: President Karzai herkozen 

als president met ruim 55% van de 

stemmen. 

2006: In Londen wordt het 

Afghanistan Compact 

aangenomen, een politiek 

actieplan voor samenwerking 

tussen de Afghaanse regering en 

de internationale gemeenschap; 

De NAVO krijgt de 

verantwoordelijkheid voor de 

veiligheid in heel Afghanistan. 
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samen aan de ‘afghanisering’ van de ARC. We waren in die tijd 
bezorgd dat er te veel expats bij het ARC werkten.” 
 
Dat is een interessante parallel met de huidige strategie van 
Oxfam Novib in Afghanistan, waarbij we steeds meer het 
werk overdragen aan Afghaanse collega’s en het ook een 
doelstelling is om, bijvoorbeeld, beleidsbeïnvloeding door de 
Afghanen te laten doen. 
“Het werken met zo min mogelijk expats was structureel ons 
beleid. Het ging dus niet om de veiligheid. Ik denk zelfs dat 
rond het einde van de jaren ’80 en in de jaren ’90 de expats in 
Peshawar een beetje beter beschermd waren dan het 
Afghaanse personeel. Nassim Jawad, de directeur van ARC 
moest bijvoorbeeld vluchten voor de milities.” 
 
Ik noemde beleidsbeïnvloeding. Dat is nu steeds meer een 
integraal onderdeel van onze programma’s in Afghanistan. 
Hoe was dat toen zonder een daadkrachtige regering in 
Kaboel? 
“Omdat er geen effectieve Afghaanse regering bestond, 
richtten we onze politieke beleidsbeïnvloeding toen vooral op 
andere landen, vooral Pakistan, maar ook de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese 
Gemeenschap.” 
 
De Soviet-Unie verliet Afghanistan pas in 1989. Was het 
gevaarlijk om tegen het einde van de oorlog in Afghanistan 
te werken? 
“Wij werkten alleen in gebieden waar de Russen niet waren. 
Dat betekende dat we, bijvoorbeeld in Kandahar, alleen 
werkten op plekken waarvan de Russen zich al teruggetrokken 
hadden. Maar de ellende was groot. Ik kan me nog zeer helder 
een bezoek aan een boer in Kandahar voor de geest halen. Hij 
was als terugkerend vluchteling zijn door de Russen vernielde 
huis aan het herstellen. De Russen hadden ook al zijn schapen 
de keel doorgesneden. En er gingen verhalen rond over 
kinderen die landmijnen oppakten die op speelgoed leken. 
Maar de Russen waren inmiddels weg en wij werden op die 
eerste reizen beschermd door de Mujahedeen.” 
 
Merkte u iets van de opkomst van de Talibaan? 
“Er was begin jaren negentig nog geen sprake van de Talibaan. 
Die kwamen pas rond 1994 op vanuit Kandahar. Ik kan me een 
gesprek herinneren met Dr. Haqqani, toen hij voor een 
vergadering naar Den Haag kwam, waarin hij zei: “Ja, er is een 
nieuwe groep waar we steeds meer over horen. Ze zijn heel 
streng, heel moralistisch en nogal wreed, maar misschien zijn 
ze wel goedgezind. Misschien brengen ze zelfs wel wat 
rechtsorde.” En hij voegde er aan toe dat ze misschien wel 
zouden zorgen voor prijscontrole. Dat was iets waar Dr. 
Haqqani zich echt zorgen over maakte, dat de prijzen van, 
bijvoorbeeld, graan het voor de Afghaanse bevolking 

 

Vervolg overzicht recente 

geschiedenis 

2009: President Karzai wederom 

herkozen in verkiezingen die 

worden gekenmerkt door fraude 

en de terugtrekking van de 

belangrijkste tegenkandidaat 

Abdullah Abdullah in de tweede 

ronde; President Obama stuurt 

30.000 extra troepen naar 

Afghanistan. 

2011: Osama bin Laden wordt in 

Abottabad, Pakistan gedood door 

een speciale eenheid van de 

Amerikaanse marine. 

2011-2014: Veiligheidstransitie: 

buitenlandse troepen trekken zich 

terug en dragen 

verantwoordelijkheden 

stapsgewijs over aan Afghaanse 

troepen. 

2014: Eerste echt democratische 

presidentsverkiezingen; Ashraf 

Ghani wordt president na een 

problematische tweede ronde, 

waarvan de uitslag niet bekend 

wordt gemaakt; De belangrijkste 

tegenkandidaat Abdullah Abdullah 

wordt Chief Executive Officer in 

het kabinet, een rol die later 

overvloeit in die van premier. 

2015-2016: Resolute Support gaat 

van start, een nieuwe 

trainingsmissie van de NAVO. 

2015-2024: Afghanistan en de 

internationale gemeenschap 

continueren samenwerking binnen 

het ‘decennium van 

transformatie’. 

2017: Na de Resolute Support 

missie gaat de samenwerking 

tussen Afghanistan en de NAVO 

door in een enhanced Enduring 

Partnership. 
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onmogelijk maakten om voedsel te kopen. Er werd een 
boel gespeculeerd door de handelaren en vaak ten koste 
van de bevolking.” 
 
Oxfam Novib legt in de huidige strategie voor Afghanistan 
veel nadruk op de positie van vrouwen in Afghanistan. 
Werd daar toen ook al over gesproken? 
“Jazeker, het was zelfs het enige punt van onenigheid met 
onze Afghaanse partners. We drongen er steeds op aan dat 
ze ook meer vrouwen in het werk moesten betrekken, 
vooral in leidinggevende posities. Dit waren geen 
conflicten, maar de gebruikelijke gesprekken tussen donor 
en partners, waarvan een aantal zeer conservatief was.” 
 
Tot slot, bent u positief over de toekomst van 
Afghanistan? 
“Zoals Sisyphus, de Griekse mythologische figuur die keer 
op keer een steen de heuvel op moet rollen, moeten we 
optimistisch blijven – anders zouden we ook niet in de 
ontwikkelingshulp werken. Maar ik heb net William 
Dalrymple’s boek Return of a King gelezen en dan denk ik 
dat we realistisch moeten zijn over het effect van de 
buitenlandse interventies op de langere termijn. Het 
cruciale dilemma is dat als buitenlandse overheden zich 
minder met Afghanistan gaan bemoeien (en de 
geschiedenis leert ons dat dit uiteindelijk nodig is) 
vooruitgang op een aantal terreinen, zoals 
vrouwenrechten, ook weer onder druk komt te staan of 
zelfs ongedaan gemaakt wordt. In dat moeilijke 
krachtenveld blijft er voorlopig een belangrijke rol voor 
organisaties als Oxfam Novib en BRAC om via Afghaanse 
partnerorganisaties en vanuit de Afghaanse realiteit 
ontwikkelingshulp en beleidsbeïnvloeding te blijven doen.” 

 
2. De verdieping: de eerste Oxfam Novib verkenningsreis van Kathleen Shordt 
(1988) 
 
Geoffrey Salkeld noemde Kathleen Shordt al, de eerste consultant die door Novib in augustus en 
september 1988 naar Afghanistan werd gezonden. Haar opdracht was drieledig: a) het in kaart 
brengen van de situatie en belangrijkste behoeften van de Afghaanse bevolking; b) het adviseren van 
Novib omtrent de plannen en prioriteiten van de lokale partnerorganisaties; en c) het identificeren 
van andere Afghaanse en internationale actoren voor eventuele samenwerking. 
 
Jorrit Kamminga: “U werkte in 1969 al in Afghanistan, maar dit was uw eerste reis voor Novib. U 
was er op uitnodiging van Geoffrey, waarmee u bij een andere organisatie al had samengewerkt. 
Hoe zag het programma van uw bezoek eruit in 1988? 
Kathleen Shordt: “Het was heel intensief. Ik was ruim een maand in Afghanistan, deed 120 interviews 
en bezocht 41 organisaties.  
 
 
 

 

Nederland in Afghanistan 

2002-2004: Nederlandse 

ondersteuning van de ISAF-missie 

vooral in en vanuit Kaboel, o.a. op 

het hoofdkwartier van ISAF. 

2004-2006: Nederlandse 

geïntegreerde missie in de 

noordelijke provincie Baghlan. 

2006-2010: Nederlandse 

geïntegreerde missie in de 

provincie Uruzgan met op het 

hoogtepunt rond de 1.300 

manschappen. 

2007: Nederland gaat de Europese 

politiemissie EUPOL steunen in 

Afghanistan. 

2011-2013: Nederlandse 

politietrainingsmissie in Kunduz. 

2015-2016: Nederlandse 

ondersteuning van de NAVO-

missie Resolute Support met 

maximaal 100 trainers in Mazar-e-

Sharif. 
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U werkte ook voor UNICEF en andere organisaties in Afghanistan. Wat was uniek aan Novib? 
“Het werken via lokale partners is nu heel normaal maar Novib liep in Afghanistan echt vijftien jaar 
voor op de rest van de sector. En dit model, waarin de capaciteiten, institutionalisering en 
professionalisering van lokale partners voorop staan, is nu door de hele sector overgenomen. 
Bovendien zag je toen binnen het Novib-programma vooral Afghanen werken, dat was bij de andere 
internationale organisaties anders.” 
 
Uw bezoek leidde tot een mooi rapport van 180 pagina’s. Wat was de impact van het rapport, 
denkt u? 
“Een kortere versie van mijn rapport werd ook gedeeld met de Tweede Kamer in Den Haag. Dus ik 
denk dat er zeker impact was. Het was natuurlijk geen rocket science, maar een aantal bevindingen 
en aanbevelingen doet nog steeds opgeld, bijvoorbeeld als het gaat om het belang van een 
langetermijnvisie. Ik schrijf onder andere in het rapport dat buitenstaanders ongeduldig kunnen zijn 
met vooruitgang in Afghanistan. Bovendien waarschuw ik voor het gevaar dat donorlanden allemaal 
hun eigen parallelle programma’s ontwikkelen en zo met elkaar wedijveren. Ook heb ik het over het 
belang van het werken via Afghaanse instellingen en systemen, en schrijf ik dat het “een tijd zal 
duren voordat er een stabiele centrale overheid zal zijn.” Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die nu nog 
steeds gelden.” 
 
Wat is u het meest bij gebleven van uw bezoek? 
“Er waren toen belangrijke ontwikkelingen gaande. Op het terrein van vaccinaties voor kinderen, 
bijvoorbeeld, zag je dat bij partners als de Austrian Relief Committee de kwaliteit van programma’s 
sterk omhoog ging en dat er langzamerhand systemen opgezet werden om dit op duurzame manier 
te doen.” 
 
“En op het gebied van gender, herinner ik me nog goed dat de mannelijke verplegers van het Islamic 
Aid Health Centre (IAHC) moeite hadden met de vraag of ze nu wel of geen vrouwen konden 
behandelen. Ik heb genoten van de intense discussies die de jonge mannen hierover voerden.” 
 
En het was geen probleem dat u zelf vrouw was? 
“Ik kan me wel herinneren dat Dr. Haqqani van het IAHC me aanvankelijk niet vertrouwende. Bij het 
eerste bezoek liet hij me in mijn Afghaanse kleding twee uur lang buiten de poort in de hitte wachten 
met mijn opschrijfboekje. Dus daar stond ik toen, badend in het zweet alsof ik net uit een zwembad 
gestapt was. Maar ik was niet van plan om het op te geven. Op de laatste dag van mijn bezoek kreeg 
ik een pakje sigaretten van hem en daarin zat een opgevouwen papiertje met een aan mij 
opgedragen tekst. En drie droeg hij vervolgens voor met een fantastische zangstem, zo’n bulderende 
bariton die ongetwijfeld nog in Pakistan te horen was. Zo zie je maar weer eens hoe belangrijk 
persoonlijke relaties in Afghanistan zijn. Dat is echt een belangrijke les.” 
 
Herkent u het beeld dat zowel Geoffrey en Jurjen schetsen van het verkleed gaan met Afghaanse 
kleding om dit op te vallen? 
“Ja, maar voor mij was dat wel makkelijker omdat ik helemaal bedekt was. Alleen mijn schoenen 
waren misschien westers, maar verder viel ik niet echt op als ik mijn mond niet open deed.” 
 
Heeft u aan uw bezoeken ook dezelfde passie voor Afghanistan overgehouden? 
“Niet genoeg om er ooit te gaan wonen. Ik denk dat het voor een vrouw lastiger is, al begrijp ik dat 
Floortje Klijn daar, zelfs met kleine kinderen, een goed leven heeft kunnen leiden. Maar het geeft je 
wel een andere kijk op het werkelijkheid daar, ondanks dat Afghanistan een geweldig land is met 
fantastische mensen.” 
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Hoe ging u om met de vrouwenrechten in uw onderzoek in Afghanistan? 
“Het is een cruciaal thema. Kijk alleen maar naar het feit dat de Afghaanse mannen niet voor de 
kinderen zorgen. Maar ik raadde Novib wel aan om hier voorzichtig mee om te gaan, omdat het 
benadrukken van vrouwenrechten snel tegen je kan gaan werken. Je moet kijken naar de 
verschillende ingangen die je kunt vinden in de verschillende programma’s. En als je een 
mogelijkheid ziet, moet je het meteen aankaarten. Bij de IAHC ging dat heel pragmatisch. De 
mannelijke verplegers kunnen geen vrouwen aanraken? Oké, hoe gaan we hiermee om? En dan is er 
meteen een mogelijkheid om het erover te hebben.” 
 
Ziet u nu vooruitgang op dit gebied? 
“Een structurele verandering is in ieder geval dat er nu veel meer Afghaanse vrouwen in het land zijn 
die zich hier actief voor in kunnen zetten. Afghanistan was toen veel meer een mannenbolwerk. Dat 
maakt in ieder geval de weg vrij voor verandering. Vrouwen, zowel individueel als in groepen, 
kunnen nu echt verschil maken. Maar het blijft een langzaam proces en we moeten dit proces van 
buitenaf niet te veel willen sturen.” 
 
Zoals u weet richt Oxfam Novib zich nog steeds op het versterken van lokale partnerorganisaties. 
Een aantal hoge functionarissen van verschillende Afghaanse ministeries vertelden me recentelijk 
dat ze vinden dat we moeten ophouden met het trainen van het maatschappelijk middenveld en 
veel meer aandacht moeten besteden aan het opleiden van Afghaanse ambtenaren, die immers 
het beleid moeten implementeren. Is dat terechte kritiek? 
“We weten niet wat de toekomst Afghanistan brengt. Maar een van de argumenten om NGOs sterk 
te houden, is juist omdat je niet kunt weten of de huidige Afghaanse overheid weer in elkaar stort. 
En je ziet juist ook een mengvorm in Afghanistan waarin gepensioneerde ambtenaren bij NGOs 
terecht komen en NGO-werkers bij de overheid. Dus volgens mij sluit het een het ander niet uit. 
Vooral op het lagere niveau wordt, denk ik, al heel veel samengewerkt, maar we moeten natuurlijk 
altijd kijken hoe die samenwerking beter kan. Helaas weten we niet of de huidige ambtenaren er 
over een tijdje nog zijn. We richten ons op overheidsbeleid, maar dat beleid is momenteel veel 
grilliger dan de beleidsstrategie van NGOs.” 
 
Bent u positief over de toekomst? 
“Het is momenteel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren, maar ik maak me grote zorgen over 
de ongunstige geopolitieke situatie in de regio. Er zijn te veel landen met tegenstrijdige belangen in 
de regio actief. Een belangrijk deel van de toekomst van Afghanistan wordt, denk ik, bepaald in 
Pakistan en door wat mensen als president Poetin gaan doen in de regio.” 
 
En intern? Ziet u positieve ontwikkelingen in Afghanistan zelf zoals, bijvoorbeeld, de enorme 
toename van universitaire studenten? 
“Ja, maar de duurzaamheid daarvan staat of valt bij regionale stabiliteit. Dat is ook iets waar Oxfam 
Novib in de toekomst rekening mee moet houden. Het heeft weinig zin om je alleen binnen 
Afghanistan met beleidsverandering bezig te houden als je geen oog hebt voor het bredere politieke 
plaatje. Maar ook westerse politici zouden veel meer oog moeten krijgen voor wat er daadwerkelijk 
in de regio gaande is.” 
 
Die aandacht en kennis is er nu niet? 
“Er is veel te weinig kennis. Wat dat betreft zou het ook goed zijn als Oxfam Novib Europese politici 
zou kunnen meenemen naar de regio. Een daarmee samenhangend probleem is het gebrek aan 
geduld in het westen. Terwijl ontwikkelingsprocessen in landen als Nederland en Frankrijk tientallen 
of honderden jaren duurden, verwachten we in Afghanistan veel te veel in een veel te korte tijd.” 
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Maar toch zien we nu in een vrij korte tijd een ‘Facebook-generatie’ opstaan in Afghanistan. Dat is 
in ieder geval een argument dat ik vaak gebruik om structurele vooruitgang te duiden. 
“Die technologische ontwikkelingen maken in ieder geval het werk van NGOs makkelijker. Mensen 
willen leren lezen en schrijven, en er zijn steeds meer instrumenten om ze te helpen. Een van de 
problemen in Afghanistan is de onwetendheid van de jonge mannen, of het nu Talibaan-strijders of 
jonge soldaten zijn. De ware uitdaging in Afghanistan is om de jonge mannen te bereiken. Dus in die 
zin zijn de sociale media maar ook andere culturele uitingen zoals muziek zeer belangrijk. Vroeger 
hadden we in Afghanistan helemaal geen mogelijkheden om deze mannen te informeren en te 
beïnvloeden.” 
 
Tot slot, denkt u dat dit ook in de toekomst prioriteiten zouden moeten zijn voor Oxfam Novib? 
“Een van de aandachtsgebieden van de toekomst is sociale media, jeugdbeleid en de link met 
radicalisering. Maar een ander onderschat beleidsterrein is sport. Naast de algemene waarde van 
sport, zie je ook, bijvoorbeeld in India, dat sporters als nationale helden een belangrijke 
voortrekkersrol hebben. En het brengt natuurlijk iedereen samen, iets wat in Afghanistan – waar 
geen duidelijke natie bestaat – heel belangrijk is.” 

 
3. Meer partners: Oxfam Novib tijdens het Talibaan-regime in Afghanistan 
(1996-2001)  
 
De tijd waarin de Talibaan de scepter zwaaiden over het grootste gedeelte van Afghanistan (1996-
2001), klinkt niet als een periode waarin veel ontwikkelingshulp mogelijk was. Niets is minder waar, 
zo blijkt uit het vraaggesprek met Jurjen van der Tas, vanaf 1991 Novib’s man ter plekke. Jurjen was 
in de jaren zeventig al drie keer in Afghanistan, ver voor de invasie van de Sovjet-Unie. Sindsdien is 
zijn liefde voor het land nooit meer weg gegaan. 
 
Jorrit Kamminga: Geoffrey Salkeld heeft me verteld hoe het werk van Oxfam Novib in 1986 begon, 
eerst via andere internationale organisaties en vervolgens met de eerste eigen partners. Hoe was 
de situatie toen u bij Novib begon? 
Jurjen van der Tas: “Toen ik in 1991 op de Azië-desk belandde, waren Austrian Relief Committee for 
Afghan Refugees (ARC) en Islamic Aid Health Centre (IAHC) eigenlijk de enige partners. Via hen 
werden eigenlijk alleen projecten in de oostelijke provincie Logar ondersteund, in de districten 
Charkh en Baraki Barak, en in Kandahar in het zuiden. Het was een beperkt programma, waar wel 
redelijk wat geld naar toe ging, maar er was nog weinig inzicht in wat er in Afghanistan gebeurde. 
Ook omdat we geen veldkantoren in Afghanistan zelf hadden. Het was mijn taak om het Afghanistan-
programma uit te breiden.” 
 
Dat is de tijd dat het land langzamerhand in een burgeroorlog verzeild raakt. Was het toen niet een 
enorm risico om juist dan het programma uit te breiden? 
“Jazeker. Mijn eerste reis naar Afghanistan in 1992 heb ik eigenlijk nauwelijks aangekondigd bij Hans 
Pelgrom, de directeur van projecten en Max van der Berg, de algemeen directeur van Novib in die 
tijd. Ik liet mijn baard staan en ik ben de grens over gesmokkeld. Daar was toen wel wat bezwaar 
tegen bij Novib. Ik heb het wel verteld, maar niet aan de grote klok gehangen.” 
 
Goed, u kwam de grens over, maar kon er in die onveilige situatie wel gewerkt worden? 
“Ja, in 1992 was er een kentering gekomen. Na de terugtrekking van de Sovjet-Unie heeft de door de 
Russen gesteunde president Najibullah nog tot 1992 in het VN-gebouw in Kaboel gezeten. Daarna 
veranderen de machtsverhoudingen en was er de hoop dat interim-president Sibghatullah 
Mojaddedi een einde zou kunnen maken aan de strijd tussen de verschillende krijgsheren. Maar 
Mojaddedi was niet in staat om veel te doen. Toen hij naar Kaboel vloog, werd zijn vliegtuig zelfs 
beschoten, maar hij bracht het er levend van af. Omdat ik via onze partnerorganisatie goede 
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contacten had met Mojaddedi was het idee dat ik ook naar Kaboel zou gaan om vanuit daar een 
netwerk van partnerorganisaties op te bouwen.” 
 
Vanuit Kaboel dus en niet meer vanuit Peshawar, Pakistan? 
“Ja, er was een grote interesse om dit vanuit Kaboel zelf te gaan doen. Maar we konden niet voorzien 
dat Kaboel helemaal vernietigd zou worden in de burgeroorlog die ontstond in het machtsvacuüm 
tussen 1992 en 1995. Najibullah was gevlucht, maar werd uiteindelijk gepakt en opgehangen, en dat 
was nog maar het begin van de ellende.” 
 
En meteen het einde van de plannen om een kantoor in Afghanistan te openen, neem ik aan? 
“Nou, we dachten in die tijd nog niet aan een eigen kantoor in Afghanistan. Het idee was dat we 
eerst meer zicht zouden moeten krijgen op onze partners. Van ARC wisten we vrij goed wat ze deden 
in Logar, maar van het IAHC van Dr Haqqani was een andere type organisatie, een echte Pashtun-
gedomineerde organisatie die sterk verbonden was met Kandahar. Die hadden ook geen relatie met 
andere organisaties zoals ARC. We hadden van IAHC wel een medische kliniek ondersteund in Quetta 
en sporadisch wat werk van ze in Afghanistan zelf, maar er was weinig zicht op hun activiteiten. Dus 
mijn eerste bezoek in het veld in 1992 was met Dr Haqqani.” 
 
Hoe verliep die eerste reis? 
“Dat was een heel riskante trip naar Ghazni. Ik ben onderweg uit de auto gehaald en lange tijd in 
Zabul onder schot gehouden door Hezb-i-Islami, een door Gulbuddin Hekmatyar in 1977 opgerichte 
groep. Niet dat het traumatisch was, maar het was niet zonder risico’s. We zijn later nog een keer 
beschoten. Daarna heb ik eigenlijk besloten om nooit meer een baard te laten groeien en nooit meer 
mijn haar zwart te verven. Het was op aanraden van onze partners dat we in cognito de grens over 
gesmokkeld zoude worden, maar ik dacht: dat doen we niet weer. Het was de moeite waard maar de 
risico’s waren eigenlijk te groot.” 
 
Dat klinkt zeer heftig. Ik loop zelf vaak in Afghaanse kleding rond, maar dat is meer uit respect dan 
echt voor de veiligheid. Dat is overigens ook bizar, omdat je dan vervolgens met een shalwar 
kameez in een werkgroep zit met Afghaanse jongeren die zelf allemaal een spijkerbroek dragen. 
Die enorme risico’s van toen waren blijkbaar niet groot genoeg om het programma stop te zetten? 
“Nee, integendeel. Ik heb het partnerbestand na die reis vrij snel uit kunnen bouwen. Dat kon ik doen 
door meer tijd te besteden aan Afghanistan, weliswaar ten koste van andere landen van mijn 
landenportefeuille, maar ik vond dit belangrijk omdat Afghanistan een land in wederopbouw was. 
Nieuwe partners waren bijvoorbeeld Cooperation Centre for Afghanistan (CCA), Shuhada 
Organization en, het Agency for Rehabilitation and Energy Conservation In Afghanistan (AREA), in 
totaal zeker een vijftiental partners. Ik wilde die groep ook niet groter maken omdat het dan 
onoverzichtelijk zou worden. En omdat we in die tijd nog geen veldkantoren wilden oprichten, 
betekende het wel dat ik steeds meer tijd in Pakistan moest doorbrengen en vervolgens ook in 
Afghanistan.” 
 
Hoe groot waren de nieuwe partners? 
“Dat liep sterk uiteen. De grootste partner, Coordination of Humanitarian Assistance (CHA), zat 
vooral in Herat, en een klein beetje in Badghis en Farjab, maar kwam later ook met programma’s in 
Kandahar, Kaboel en Mazar-e-Sharif. Die hadden een paar duizend medewerkers en ik zag daar – 
ondanks wat twijfels in het begin – zeker het potentieel voor ze om uit te groeien tot een invloedrijke 
organisatie. Het is jarenlang ook de hoofdpartner van Novib geweest.”  
 
Geoffrey Salkeld vertelde me dat nogal wat directeuren van partnerorganisaties later uitgegroeid 
zijn tot belangrijke politieke leiders in Afghanistan. Kunt u daar iets meer over vertellen? 
“Ja, je ziet dat diegenen die in deze partnerorganisaties aan de leiding stonden later inderdaad 
invloedrijke posities bekleedden. Abdul Salam Rahimi, de directeur van CHA is nu bijvoorbeeld een 
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naaste adviseur van president Ashraf Ghani. Mohammed Masoom Stanekzai, de toenmalige 
directeur van AREA, is minister van Communicatie geweest, daarna van Binnenlandse Zaken, toen 
hoofd van de Peace and Reconciliation Commission en nu minister van Defensie. Dr. Sima Samar van 
Shuhada Organization, is vicepresident geweest in het eerste Kabinet van Karzai en minister van 
Vrouwenzaken. Het netwerk van Novib zat vol dat soort prominente en gedreven mensen. Omdat ze 
plaatselijk al veel invloed hadden, zijn ze later binnengehaald door de politiek.” 
 
Hoe zag de steun van Novib aan de partners er uit? Wat waren de prioriteiten? 
“Het ging om het versterken van de capaciteit, maar een partner als CHA had bijvoorbeeld de 
Universiteit van Herat in zijn beheer. Daar werden ingenieurs opgeleid in een paar villas, bij gebrek 
aan een campus. Dat werk hebben wij sterk ondersteund en we hebben er fondsen voor 
gegenereerd. Onderwijs en gezondheidszorg waren voor Novib eigenlijk de twee 
hoofdcomponenten, maar we hebben ook heel veel gedaan aan beroepsonderwijs. Het ging meer 
om de klassieke ontwikkelingshulp dan om bijvoorbeeld humanitaire hulp in Afghanistan. De 
partners deden wel wat aan noodhulp, maar waren meer gericht op de langere termijn.” 
 
Wij proberen nu bij de pers altijd aandacht te vragen voor het werk van onze partners. Werd het 
werk toen ook in Nederland gepromoot? Was er aandacht voor in de media? 
“Ja, toen ook. Ik weet nog dat journalisten als Kees Broere en Floris van Straaten in de vroege zomer 
van 1995 uitgebreid te gast geweest bij CHA in Herat. Wij wilden toen, samen met Novib’s algemeen 
directeur Max van den Berg, met Ismael Khan gaan praten, toen gouverneur en de sterke man van 
Herat. Dat bezoek ketste op het laatst af omdat Khan op dat moment vlakbij Kandahar aan het 
vechten was met de Talibaan. Die had toen de Talibaan aardig onder controle, maar door een 
strategische blunder braken die alsnog door zijn linies en konden ze Herat veroveren. Dat was weer 
een belangrijk keerpunt, want een jaar later zaten de Talibaan in Kaboel. Verder kregen we ook 
bezoek uit Nederland. Zo kwam Minister Jan Pronk een keer op bezoek. Die was lovend over het 
werk van Novib.” 
 
Het is grappig dat u Floris van Straaten noemt, want die schrijft nog steeds over Afghanistan. Hij 
heeft mij een paar keer geïnterviewd. Dat keerpunt waar je het over hebt, beperkte dat ook het 
werk van Novib in Afghanistan?  
“Nee. We wisten later pas hoe groot ze zouden worden en toen zagen we ze wel als een bedreiging. 
Maar ook eerder toen de Talibaan al stevig in het zadel zaten in Kandahar, konden we gewoon ons 
werk blijven doen met het IAHC van Dr. Haqqani.” 
 
Geoffrey Salkeld vertelde me dat Haqqani in het begin vrij positief was over de Talibaan… 
“Ja, hij zei: “Dit zijn goede jongens. Deze jongens zijn niet corrupt. Ze zijn misschien wel religieus 
geïnspireerd, maar ze hebben het beste voor met het land.” Dus er was redelijk wat goodwill. En ik 
heb ook na 1996, samen met mijn opvolger Meryem Aslan, door het land kunnen reizen, dus ook 
probleemloos door het gebied van de Talibaan. Je kon gewoon een visum halen.” 
 
Ik heb zelf voor verschillende NGOs in Afghanistan gewerkt. En dan was er vaak iemand van de 
Afghaanse veiligheidsdienst in de buurt om te controleren wat wij deden. Hoe was dat onder de 
Talibaan voor onze lokale partners? 
“Iedere NGO had verplicht een Talib aan boord die een oogje in het zeil moest houden. Maar die 
hadden helemaal geen fondsen en waren dus afhankelijk van onze partners. Onze grootste partner 
CHA had een Talib in het bestuur zitten die voor zijn salaris direct afhankelijk was van CHA. Die 
jongen vond niets leuker dan Indiase films kijken en kaarten, zo’n beetje alles wat verboden was door 
de Talibaan. Hij hield ons op de hoogte van de discussies binnen de Talibaan en dat soort zaken. Het 
lag dus in de Talibaan-tijd allemaal genuanceerder dan veel mensen denken. Veel Afghanen keken de 
kat uit de boom of sloten zich alleen om pragmatische redenen aan bij de Talibaan.” 
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Terwijl je nu inderdaad vaak ziet dat de Talibaan vooral afgeschilderd wordt als het grote kwaad in 
Afghanistan… 
“De Talibaan hadden een nationale en geen internationale agenda. Dat is een groot verschil met Al-
Qaeda of Islamitische Staat. De Talibaan zijn een pashtunbeweging, een pan-pashtunbeweging zou je 
kunnen zeggen. Afghanistan heeft wat dat betreft veel nuance nodig. Het is niet allemaal zwart-wit. 
Voor ons was het belangrijkste dat het werk van onze partners door kon gaan. Die gingen allemaal 
hun eigen gang en dat verliep heel pragmatisch, net als bij een groot deel van de bevolking 
overigens. Toen de Talibaan televisies verboden, verdween de televisie naar de kelder, maar de 
mensen bleven TV kijken. In periode van 1996 tot september 2001 konden we gelukkig heel veel 
dingen blijven doen als Novib.” 
 
U noemt het belang van het werk van de partners. Maar hoe zichtbaar was Novib zelf in die tijd? 
“We waren zelf zeker ook zichtbaar. Een voorbeeld is het ontmijningsprogramma van de 
Organization for Mine Clearance and Afghan Rehabilitation (OMAR) waar we veel geld in hebben 
gestoken. Daarbij stond de naam van Novib op alle muren en werd die verbonden met de missie om 
de mijnen op te ruimen in Afghanistan. Maar in het algemeen pronkten wij met onze partners. Dat is 
ook logisch omdat driekwart van ons geld – een totaalbudget van zo’n 3 tot 4 miljoen gulden per jaar 
– van de Nederlandse overheid kwam. Dan moet je niet gaan pronken met andermans veren. Wij 
ondersteunden onze partners met geld en coördinerende taken, maar zij deden het werk en zorgden 
er bijvoorbeeld voor dat de hulpgoederen de grens over kwamen. Je hoeft de Afghanen absoluut niet 
te vertellen hoe ze dat moeten doen.” 
 
Wat was volgens u de belangrijkste bijdrage van Novib die tijd? 
“De mensen waren het meest gebaat bij directe steun en die konden wij via onze lokale partners 
leveren. We hebben er zeker voor gezorgd dat een groot aantal vluchtelingen weer terug kon keren, 
dat er voor een deel van de plattelandsbevolking een bestaansbasis ontstond en dat veel mijnen 
werden geruimd. Maar onze belangrijkste bijdrage was dat wij onze partners de ruimte gaven om dit 
werk te doen.” 
 
Tot slot, bent u positief over de toekomst van Afghanistan? 
“Ik heb eigenlijk tot het Amerikaanse ingrijpen in Afghanistan nooit twijfels gehad over het 
rondreizen in het land. Daarna wel. Het is zeker onveiliger geworden en het risico om ontvoerd te 
worden is tegenwoordig groter. Er is nu een hele generatie opgegroeid die niets anders dan oorlog 
heeft mee gemaakt en dat baart zorgen. Maar als je kijkt naar het grotere, geopolitieke plaatje, dan 
ben ik toch voorzitting optimistisch. De toenadering die de Verenigde Staten tot Iran heeft gezocht, is 
heel belangrijk omdat Iran zo eindelijk uit haar isolement kan komen. En omdat Iran fel gekant is 
tegen het anti-shi’itische wahhabisme, kan dit zeker helpen om het extremisme in Afghanistan tegen 
te gaan. En ook in Pakistan kan een positievere wind gaan waaien, waardoor de toekomst van 
Afghanistan weer wat rooskleuriger wordt.” 

 
4. Naar Kaboel: Oxfam Novib na 9/11 en de val van het Talibaan-regime in 
Afghanistan (2001-2004) 
 
Na de Russische invasie, de burgeroorlog en het Talibaan-regime zou je denken dat Afghanistan de 
donkerste tijd achter zich heeft gelaten. Maar de aanslagen op de Verenigde Staten van 11 
september 2001 brachten Afghanistan wederom in het middelpunt van de geopolitieke 
machtsverhoudingen. De Talibaan werden verantwoordelijk gehouden voor het verlenen van 
onderdak aan Al-Qaeda en de Verenigde Staten begonnen, samen met bondgenoten, een nieuwe 
oorlog in Afghanistan, dit keer tegen het internationale terrorisme. Toen de bombardementen 
begonnen begin oktober 2001, waren veel partners van Novib opvallend genoeg vóór de 
bombardementen. Ze vreesden dat er anders een patstelling zou ontstaan in Afghanistan. Meryem 
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Aslan begon in 1997 voor Novib te werken en werd uiteindelijk de eerste expat die voor langere tijd 
vanuit Afghanistan zelf werkte. 
 
Jorrit Kamminga: Wat was uw rol bij Novib in die tijd? 
Meryem Aslan: “Toen ik in 1997 bij Novib kwam, ging ik met Jurjen van der Tas samenwerken. Ik nam 
van hem de portefeuille Centraal-Azië over en hij bleef eerst nog betrokken bij Afghanistan. We 
vervingen elkaar als het nodig was, dus eigenlijk was ik ook meteen betrokken bij Afghanistan. We 
reisden samen naar Afghanistan, meestal vanuit Peshawar om bezoeken te brengen aan de partners 
en hun programma’s.” 
 
Van Geoffrey en Jurjen hoorde ik dat ze de grens over werden gesmokkeld. Hoe was dat bij uw 
eerste reizen naar Afghanistan? 
“Dat was in 1997 niet meer nodig. We moesten in Pakistan bij de vertegenwoordiging van de 
Talibaan toestemming vragen om Afghanistan binnen te gaan. En soms onderhandelden onze 
partners de toegang tot Afghanistan rechtstreeks met de Talibs aan de grens. We onderhandelden 
dus met Afghaanse autoriteiten en niet met de Pakistanen.” 
 
Jurjen van der Tas vertelde me dat hij tijdens de bombardementen na 9/11 tijdelijk weer meer 
vanuit Peshawar werkte, maar dat het werk van Novib gewoon door ging. Sterker nog, Novib was 
vrij actief in die tijd en heeft onder andere Bert Koenders, toen nog Kamerlid, meegenomen op een 
veldbezoek naar Afghanistan. Waar zat u in die tijd? 
“We deden toen al ons werk nog vanuit Den Haag. Er was dus niemand permanent in Afghanistan 
aanwezig, ook niet voor of tijdens de bombardementen. Maar na de bombardementen gingen Jurjen, 
Hans van der Hoogen en ik om de beurt meer tijd doorbrengen in Peshawar, Pakistan. Dan ging het 
steeds om bezoeken van een drietal weken.” 
 
Het beleid van Novib was dat er geen veldkantoren in Afghanistan zelf werden opgericht. 
Veranderde dat na 2001?  
“Ja en nee. Er kwam geen veldkantoor, maar de beslissing werd vrij snel genomen om voor een 
langere tijd in Afghanistan aanwezig te zijn. Dat was bijzonder, want Novib had in die tijd eigenlijk 
nergens landenkantoren. Het was na een eerste experiment in Afrika pas de tweede keer dat er 
iemand van Novib voor langere tijd in een land zou verblijven. Een belangrijk argument hiervoor was 
dat er na de val van het Talibaan-regime meteen veel politieke ontwikkelingen in gang gezet werden: 
de verkiezingen, een nieuwe regering en de verzoening met de Talibaan. We vonden het belangrijk 
om daar heel dicht op te zitten om zo ook een betere inschatting te kunnen maken van de 
humanitaire ondersteuning die nodig was.” 
 
Maar het was dus nog geen permanente vertegenwoordiging of een veldkantoor? 
“Nee, vanaf het midden van 2002 zat ik zelf wel permanent in Afghanistan, maar het was nog steeds 
een experiment om te kijken of we zo dichter bij de partners en de politiek konden staan. Het diende 
echter wel om te onderzoeken of een permanente vertegenwoordiging nodig was.” 
 
Hoe was het voor u zelf om die uitdaging aan te gaan? 
“Ik werd er eerst voor een jaar heen gestuurd. Nog niet met de opdracht om een kantoor te openen, 
maar om te kijken of de kwaliteit van ons werk omhoog kon en we een beter inzicht konden krijgen 
in de lokale dynamiek en politieke processen. Na het eerste jaar vroeg Novib mij om nog een jaar te 
blijven, en daarna werd de beslissing genomen om op deze basis door te gaan.” 
 
Wat waren uw belangrijkste bevindingen na die twee jaar in Kaboel? 
“Door mijn aanwezigheid in Afghanistan was het veel makkelijker om relaties op te bouwen, zowel 
met onze partners als met de Afghaanse overheid, met donorlanden en met andere internationale 
NGOs die in Afghanistan werkzaam waren. Maar het belangrijkste was dat we zo samen met onze 
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partners veel sneller op ontwikkelingen konden inspringen en samen programma’s konden gaan 
ontwikkelen. Dat kon simpelweg niet vanuit Den Haag.” 
 
Bracht dat ook een verandering met zich mee in de thematische keuze van het programmawerk? 
“Ja. Sommige partners bleven dezelfde, maar we boorden ook nieuwe aandachtsgebieden aan. Een 
goed voorbeeld is het werk dat we vanaf 2003 gingen doen op het gebied van natuurlijke 
ingrediënten voor voedsel, cosmetica en farmaceutische producten. Dat was nieuw terrein. We 
begonnen ook meer inzicht te krijgen in hoe we aan duurzame ontwikkeling konden werken. Een 
belangrijk onderdeel daarvan was dat we aan zogenaamde multi-stakeholderprogramma’s begonnen 
te werken, waarbij we de partners, donoren en academici samenbrachten om duurzame 
programma’s op te zetten. Dat klinkt nu misschien vrij logisch, maar was toen een nieuwe manier van 
werken.” 
 
Ik begreep dat de nadruk van Novib’s programmawerk in het begin vooral op de lange-termijn lag: 
ontwikkelingshulp en alleen incidenteel noodhulp. Hoe was dat rond 2002? 
Onze programma’s werden bestempeld als humanitair, maar het waren niet de klassieke humanitaire 
programma’s. Zoals Jurjen al vertelde, investeerden we veel in onderwijs, gezondheidszorg en 
ontmijning. Maar we ondersteunden de landbouw ook, vooral via het genereren van inkomen.”  
 
Nu is conflicttransformatie een van de belangrijkste aandachtspunten van Oxfam Novib in fragiele 
landen. Was dat toen al een thema? 
“Jazeker. Al tijdens het Talibaan-regime begonnen we met onze partner Cooperation for Peace and 
Unity (CPAU) aan vredesopbouw te werken. Dat was eerst vooral nog beperkt tot het geven van 
trainingen op het niveau van de plaatselijke gemeenschap. Na 2001 kreeg het werk op het gebied 
van vrede en veiligheid een belangrijke boost. We brachten, bijvoorbeeld, organisaties in een 
consortium samen om aan vredesopbouw te werken. Die richtten zich zowel op onderzoek en 
beleidsbeïnvloeding. Ik denk dat dit een zeer belangrijke nieuwe ontwikkeling was in het werk van 
Novib in Afghanistan.” 
 
Hoe was de veiligheidssituatie zelf? 
“Die was zeer wisselend. In de Talibaan-tijd, maakten we ons nog niet echt druk om bomaanslagen. 
Daarvoor, tijdens de burgeroorlog, had je nog echt het idee dat je ging werken in een oorlogsgebied. 
Dat gevoel was er tijdens het Talibaan-regime veel minder. Ondanks dat er in sommige gebieden 
bloedbaden werden aangericht, werd er in het algemeen veel minder gevochten en er waren veel 
minder wapens in het land. Tussen 2002 en 2004 was de situatie zeker ook beter dan nu, maar er 
waren toen ook bomaanslagen en ontvoeringen. En ook in Kaboel.” 
 
Ik heb zelf ook meerdere jaren in Afghanistan gewoond. Ik kan me herinneren dat het vooral in het 
begin een groot avontuur was. Hoe was het voor u?  
“Ik ging niet naar Afghanistan met het idee om een avontuur te beleven of om aan mijn carrière te 
werken. Maar het land boeide mij enorm. Ik voelde mij zeer betrokken bij de ontwikkelingen daar en 
bij het werk dat we deden. Maar voor Novib was de beslissing vooral pragmatisch: door mijn komst 
naar Afghanistan konden we beter ons werk doen.” 
 
Hoe woonde en leefde u in die tijd in Kaboel? 
“Gedurende twee jaar was ik de enige expat die voor Novib in Afghanistan zat. Wel huurden we af en 
toe consultants in, bijvoorbeeld voor het project rondom natuurlijke ingrediënten of voor het 
vredesopbouwconsortium. Ik werkte vanuit een kamer in het kantoor van Oxfam Great Britain, toen 
nog geen zusterorganisatie van ons. Die zaten wel met meerdere expats in Kaboel en ondersteunden 
me zo. Maar verder was het voor Novib twee jaar lang een soort one-woman show.”  
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En de woonsituatie? 
“Ik woonde als enige buitenlander in een huis in de centrale wijk Shar-e-Naw, samen met een 
Afghaanse familie. Ik had een chauffeur, die me naar het werk bracht. Er waren zeer weinig 
veiligheidsmaatregelen, dus bijvoorbeeld geen bewakers bij de poort. Dat was in die tijd geen 
probleem.” 
 
Dan is er inderdaad veel veranderd. Tegenwoordig zitten we in een guesthouse met dikke muren 
en goede beveiliging… 
“Ja, ik had toen nog geen prikkeldraad of hoge muren nodig. Er was wel een ommuurde tuin en 
binnenplaats maar verder troffen we geen extra maatregelen. Er gingen bommen af in Kaboel en er 
werden mensen ontvoerd, maar wij waren ook nog niet echt ingesteld op dit soort veldwerk. In 
tegenstelling tot nu, hadden we bijvoorbeeld geen duidelijke veiligheidsrichtlijnen.” 
 
Wat is volgens u de belangrijkste bijdrage van Novib in die tijd geweest? 
“Ik ben het met Geoffrey en Jurjen eens dat het een belangrijke bijdrage is geweest dat veel van de 
medewerkers van onze partners later voor de Afghaanse overheid gingen werken. Ze hebben zo op 
twee manieren bijgedragen aan de wederopbouw van Afghanistan. Sommigen zijn nog steeds in de 
overheid te vinden. Anderen werken nog steeds vanuit het maatschappelijk middenveld aan een 
betere toekomst voor Afghanistan. Dat is een indirecte, maar structurele bijdrage van Novib. We 
hebben goed werk verricht door de juiste partners te ondersteunen.”  
 
Maar is die bijdrage niet te indirect? 
“Ja, maar daardoor is wel veel ontwikkeling duurzaam gebleken, zowel bij de partners zelf als in veel 
van de gemeenschappen waar ze werken. Zonder Novib was er zeker ook hoop geweest in 
Afghanistan, maar we hebben wel degelijk bijgedragen aan het in stand houden van die hoop. En in 
meer concrete zin hebben we bijgedragen aan het redden van levens. Het ontmijningsprogramma 
was zeer belangrijk, maar ook onze internationale bijdrage aan de campagne voor een internationaal 
verdrag tegen landmijnen. Maar we moeten zeker kritisch en bescheiden blijven en onze bijdrage 
niet uitvergroten. Het is belangrijk om niet alleen goed te blijven kijken naar wat ons humanitaire 
werk in postconflictsituaties daadwerkelijk bijdraagt aan ontwikkeling, maar ook naar hoe we zelf zo 
min mogelijk bijdragen aan het vergroten van conflicten.” 
 
Ten slotte, bent u positief over de toekomst van Afghanistan? 
“Ik zou het niet optimistisch of pessimistisch willen noemen. Ik zou eerder zeggen dat veel van de 
beloften niet waargemaakt zijn in Afghanistan. Er zijn door de internationale gemeenschap veel 
fouten gemaakt in Afghanistan. Door kortzichtigheid zijn er zeker veel mogelijkheden verloren 
gegaan de afgelopen jaren. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook zeker bij de Afghaanse 
overheid.” 

 
5. Zeilen met tegenwind: Oxfam Novib ten tijde van de Nederlandse missie in 
Uruzgan (2005-2008)  
 
Brigitte Obertop begon in maart 2005 bij Oxfam Novib als programmamedewerker Afghanistan en 
Pakistan. In oktober 2005 werd het noorden van Pakistan getroffen door een aardbeving, waarna zij 
er een half jaar gestationeerd was en vanuit Pakistan aan het Afghanistan-programma werkte. Terug 
in Nederland werkte ze tot maart 2008 als desk officer voor Afghanistan en Pakistan. In 2005 kwam in 
Nederland het debat op gang om een grotere geïntegreerde missie naar de provincie Uruzgan te 
sturen. De missie vond uiteindelijk plaats tussen 2006 en 2010. Het leidde in Nederland tot veel meer 
aandacht voor Afghanistan. 
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Jorrit Kamminga: Uw voorganger Meryem werkte tussen 2002 en 2004 al twee jaar lang vanuit 
Kaboel. U deed dat werk vanaf 2005 weer vanuit Den Haag. Was dat een bewuste keuze van de 
organisatie of zat er toen iemand anders voor Novib in Kaboel? 
Brigitte Obertop: “Toen Meryem in Kaboel gestationeerd was, waren er ook nog programma-
medewerkers vanuit Den Haag actief met Afghanistan bezig. Zij werkten nauw met Meryem samen. 
Ik ben in Den Haag begonnen als opvolger van een van de medewerkers in Den Haag. In die tijd was 
het niet gebruikelijk voor Novib om medewerkers in het veld te hebben, zoals Meryem al aangaf. De 
organisatie was er nog niet klaar voor. We hadden nog niet de structuur die nodig is om mensen in 
het veld te ondersteunen.” 
 
U werkte eerder al in Afghanistan, onder andere voor Cordaid. Toen was uw functie vooral gericht 
op humanitaire hulp en wederopbouw. Veranderde dat toen u programmamedewerker Zuid-Azië 
werd voor Oxfam Novib? 
“Bij Novib was het meer een combinatie van lange-termijn ontwikkelingsprojecten, én het versterken 
van partnerorganisaties op het gebied van disaster preparedness en disaster risk reduction, alsook op 
humanitair vlak. Ik was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opzetten van een humanitair 
capaciteitsopbouwtraject voor een aantal van onze partnerorganisaties dat aan bestaansmiddelen 
werkte.” 
 
Op dit moment is humanitaire hulp nog steeds een van drie beleidspilaren van de landenstrategie 
voor Afghanistan. Wat was in uw tijd het belang van humanitaire hulp in Afghanistan en waar 
lagen de prioriteiten? 
“Op humanitair vlak lag de focus op het versterken van de capaciteit van onze partnerorganisaties 
om een goede respons te kunnen geven. We trainden hen bijvoorbeeld in de internationaal 
afgesproken gedragscode en minimumstandaarden. Daarnaast richtten we ons sterk op het 
bijdragen aan het voorkomen van kleine en grotere rampen, en maakten we gezamenlijke 
rampenbestrijdingsplannen, zodat het voor iedereen duidelijk was welke stappen ondernomen 
moesten worden als er zich toch een ramp voordeed.” 
 
“We zaten met elke partnerorganisatie afzonderlijk om tafel om te bespreken wat in hun werkgebied 
de risico’s waren. In het ene geval waren dat bijvoorbeeld overstromingen, terwijl het in het andere 
geval meer om droogte of aardverschuivingen ging. Daarnaast brachten we de verschillende 
partnerorganisaties samen om onderling ook afspraken over rampenbestrijdingsplannen te maken. 
Later hebben we dit zelfs verbreed en hebben we gezamenlijk met het Agency Coordinating Body for 
Afghan Relief & Development (ACBAR) een landelijke disaster risk reduction werkgroep opgericht. We 
werkten ook samen met lokale overheden, en zij waren betrokken bij de trainingen die we gaven.” 
 
Hoe zat het met de risico’s op rampen die die niet door de natuur maar door mensen zelf 
veroorzaakt werden? 
“Natuurlijk werd conflict ook altijd als een groot risico beschouwd. We werkten met 
partnerorganisatie Cooperation for Peace and Unity (CPAU) samen om andere organisaties te trainen 
op conflictsensitiviteit en hoe om te gaan met conflicten op lokaal niveau.” 
 
Wat waren verder voor Afghanistan de belangrijkste programma’s en beleidsthema’s in uw tijd? 
“We hadden een groot budget tot onze beschikking, en werkten op alle thema’s waar Novib zich 
toen op richtte. Zo werkten we met partnerorganisaties als CHA, de Afghan Development Association 
(ADA) en het Agency for Rehabilitation and Energy Conservation In Afghanistan (AREA) aan het 
verbeteren van de bestaansbasis op het platteland, met Development Humanitarian Services for 
Afghanistan (DHSA) en CHA aan onderwijs en met Ibn Sina aan gezondheidszorg.” 
 
“Naast de al eerder aangegeven aandachtspunten als rampenpreventie, humanitaire hulp en 
conflicttransformatie was er veel aandacht voor de bredere mensenrechtenthema’s zoals sociale en 
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politieke participatie en vrouwenrechten. Het budget gaf de mogelijkheid om de partnerportefeuille 
uit te breiden, en ik ben bij veel organisaties langs geweest om te kijken of we een samenwerking 
aan konden gaan. In deze periode zijn we bijvoorbeeld de samenwerking met het Human Rights 
Research and Advocacy Centre (HRRAC), het Afghan Women’s Skills Development Centre (AWSDC) en 
Zardozi aangegaan. HRRAC richt zich, zoals de naam al aangeeft, op onderzoek en 
beleidsbeïnvloeding voor mensenrechten. Dit werd uiteindelijk een partner waar zowel op nationaal 
als internationaal niveau veel naar geluisterd werd. AWSDC en Zardozi richtten zich op 
inkomstenverwervende activiteiten voor vrouwen.” 
 
Wat is, denkt u, de belangrijkste bijdrage van Oxfam Novib in de afgelopen jaren? 
“Oxfam Novib staat bekend om het geven van langdurige institutionele ondersteuning aan 
organisaties, en om capaciteitsopbouw. Dit bood zekerheid op de langere termijn en hierdoor 
konden de partnerorganisaties meer fondsen aantrekken en sterker zelfstandig opereren. We waren 
altijd enorm trots als het een partner gelukt was om fondsen van de Europese Unie of een andere 
donor binnen te halen. Het was duidelijk dat onze rol – op de achtergrond – dit mogelijk maakte.” 
 
“Daarnaast denk ik dat we een cruciale rol hebben gespeeld in het aankaarten van de rol van het 
maatschappelijk middenveld. Veel organisaties waren bezig met het opzetten van parallelle 
structuren, in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg of andere diensten. Keer op keer gingen wij 
de discussie aan over de watchdog-rol die het maatschappelijk middenveld zou moeten spelen, en 
dat we niet zomaar taken van de overheid moesten overnemen. We hebben een grote groep 
organisaties op een uitwisseling naar India gebracht, met als doel de rol van het maatschappelijk 
middenveld in een opkomend Afghanistan ter discussie te stellen, en te leren van Indiase 
partnerorganisaties.” 
 
In 2006 verandert de naam Novib in Oxfam Novib. Had dat ook gevolgen voor het werk in 
Afghanistan? 
“Ja, we gingen meer en meer coördineren met Oxfam Great Britain, dat ook in Afghanistan 
werkzaam was en daar een landenkantoor had.” 
 
Hoe verliep de samenwerking met Oxfam Great Britain? 
“In het begin was het heel erg aftasten. Ik was gewend mijn eigen koers te varen, natuurlijk wel 
binnen de thematische prioriteiten van Oxfam Novib. Oxfam Great Britain (OGB) was anders 
georganiseerd dan wij, werkte op een heel andere manier met partners en had een andere focus – 
meer humanitair. Ik herinner me een eerste bespreking waarin we met name informatie uitwisselden 
over de programma’s. Mijn OGB collega sloeg stijl achterover van ons jaarlijkse budget, toch zo’n 5 
miljoen euro per jaar, dat we alleen via en met partners besteedden om vervolgens die financiering 
ook nog eens grotendeels, op afstand, vanuit Den Haag in de gaten te houden. Maar over het 
algemeen verliep de samenwerking goed, al was het afhankelijk van de persoonlijkheid van elke 
medewerker.” 
 
In 2008 opent Oxfam Novib voor het eerst een eigen kantoor in Kaboel. Kunt u daar iets over 
vertellen? 
“De samenwerking met andere Oxfams werd steeds hechter, en op een gegeven was op 
internationaal niveau afgesproken welke Oxfam-organisatie in welke landen de leiding zou hebben 
bij rampen en de humanitaire respons. Oxfam Novib was verantwoordelijk voor Afghanistan en 
Pakistan. Daarvoor hadden we eerst slechts één persoon in de regio, die tussen Islamabad en Kaboel 
heen en weer reisde. Het was echter niet te doen om zo deze verantwoordelijkheid voor twee landen 
waar te nemen, en later werd deze rol dan ook uitgebreid met een groter team. Er kwam een 
‘humanitaire hub’ in Pakistan en een in Afghanistan. In de eerste plaats waren deze kantoren 
verantwoordelijk voor de humanitaire hulp, de rampenbestrijdingsplanning en disaster risk 
reduction.” 



 
 

17 
 

“Het lange-termijnontwikkelingsprogramma werd nog altijd vanuit Den Haag aangestuurd. Ik had 
dagelijks contact met ‘onze vrouw’ in Afghanistan. Het was een periode van veel leren in de praktijk: 
hoe managen we ons eigen kantoor in een land als Afghanistan? We moesten onze eigen 
personeelszakenrichtlijnen schrijven, het veiligheidsbeleid, de administratieve systemen, uitvinden 
hoe we ons positioneerden ten opzichte van de partners nu we dichterbij zaten, et cetera. Pas later, 
toen het programma in 2012 volledig gedecentraliseerd werd, heeft het kantoor in Kaboel de 
verantwoordelijkheid voor het gehele programma op zich genomen.” 
 
De periode 2006-2008 was ook de periode van de eerste termijn van de Nederlandse missie in 
Uruzgan. Merkte u in uw werk veel van de toenemende aandacht in Nederland voor Afghanistan? 
“Absoluut! Er kwam een enorme dynamiek op gang in Nederland. We overlegden samen met andere 
Nederlandse organisaties in Nederland omtrent hoe we ons moesten positioneren. En we werden 
vaak uitgenodigd door de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie om informatie te 
geven en mee te denken.” 
 
Hoe behield Oxfam Novib haar onafhankelijkheid binnen een hechtere relatie met de Nederlandse 
overheid? 
“Het was altijd balanceren: wij speelden duidelijk de watchdog-rol vanuit het maatschappelijk 
middenveld. We bleven kritisch over de missie en de in die tijd populair wordende ‘3D-benadering’ 
waarin defensie, diplomatie en ontwikkeling op elkaar werden afgestemd. Er vond veel meer overleg 
plaats tussen alle bij Afghanistan betrokken partijen. Afghanistan werd ook bij Nederlandse burgers 
bekender door de Uruzgan-missie. De toenemende aandacht in de media was voor ons zeer 
belangrijk, omdat journalisten ook verhalen vanuit het Afghaanse maatschappelijk middenveld 
wilden horen.” 
 
Hoe was de veiligheidssituatie in die tijd? En beïnvloedde die het werk van Oxfam Novib ook? 
“In de jaren dat ik op en in Afghanistan werkte, heb ik de veiligheid achteruit zien gaan. Waar ik in 
het begin nog gewoon de binnenlanden in kon om partnerorganisaties te bezoeken, bijvoorbeeld 
naar Day Kundi, de provincie boven Uruzgan waar onze onderwijspartner DHSA werkte, of naar 
Bamyan waar partnerorganisatie Ibn Sina aan gezondheidszorg werkte, was ik later veel meer 
beperkt. Bij ieder bezoek aan Afghanistan waren de muren rondom de kantoren hoger, was er meer 
prikkeldraad en waren er meer controleposten op de weg. Ook werden de Oxfam 
veiligheidsmaatregelen steeds strenger. Ik mocht op een gegeven moment niet meer over straat 
lopen. Alles moest in gesloten four-wheel drives gebeuren, waarvan de deuren pas weer geopend 
mochten worden als het hek om het kantoor dicht was. Ik vond het verstikkend, helemaal omdat ik 
ook de meer ‘open’ periode had meegemaakt, waarin ik nog gewoon op de markt en door de stad 
kon lopen.” 
 
“Het betekende voor ons werk dat we nog meer op onze partners moesten vertrouwen. We konden 
soms tijden niet meer het veld in om de projecten te bezoeken of om met de lokale bevolking te 
spreken. Ik vond het een verarming van mijn werk. Het werd nu steeds meer op afstand steun 
verlenen, vanuit Den Haag of vanuit Kaboel.” 
 
Wat is uw mooiste persoonlijke herinnering aan uw tijd in Afghanistan? 
“Mijn mooiste herinneringen zijn toch de herinneringen aan de tijd dat we nog redelijk vrij rond 
konden reizen. Ik vond het bezoek aan de provincie Bamyan – waar de eeuwenoude Buddhabeelden 
stonden – heel indrukwekkend. Ik vloog daar in een piepklein vliegtuigje naartoe, dat door elke 
windvlaag heen een weer werd geschud. De partnerorganisatie Ibn Sina nam me mee naar 
verschillende klinieken die zij daar runden. Vooral de prachtige natuur, de kracht van de mensen en 
de gesprekken met de vrouwen blijven me altijd bij.” 
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“Ook de kleinere uitstapjes in de weekenden, wandelen en picknicken in de omgeving van Kaboel, 
kijkend naar de vliegerende kinderen, zijn mooie herinneringen. Verder de avonden die 
partnerorganisatie CHA altijd organiseerde, met schitterende live muziek en heerlijk eten: de 
typische Afghaanse gastvrijheid.” 
 
Hoe ziet u de toekomstige rol van Oxfam in Afghanistan? Waar komen de prioriteiten te liggen, 
denkt u? 
“Ik denk dat de prioriteiten niet veel zullen veranderen. We werken nu niet meer zozeer op 
gezondheid en onderwijs, maar bestaansmiddelen, conflicttransformatie en vrouwenrechten zullen 
prioriteiten blijven. Ik denk dat we nog steeds moeten inzetten op de kracht van lokale partijen, hen 
ondersteunen om op hun eigen prioriteiten te werken. Capaciteitsversterking blijft een rol spelen. 
Met ons grote Oxfam-netwerk kunnen we veel ervaringen delen die ten goede kunnen komen aan 
Afghaanse organisaties. Zolang we onze Novib-identiteit maar niet verliezen en als gelijkwaardige 
organisaties blijven werken in plaats van top-down.” 
 
Tot slot, bent u optimistisch over de toekomst van Afghanistan? 
“Dat is een moeilijke vraag. Als je kijkt naar de veiligheidscijfers zou ik pessimistisch moeten zijn. 
2015 was het meest bloedige jaar voor Afghaanse militairen en burgers sinds 2001. Ik zie die situatie 
ook niet snel verbeteren nu het Westen zijn handen meer van Afghanistan aftrekt. Hulp en 
samenwerking blijven nodig om de successen die geboekt zijn in stand te houden. Maar over het 
algemeen blijf ik positief: we hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kracht van de 
Afghanen zelf, in de Afghaanse organisaties. Zij zullen blijven pleiten voor een veiliger en 
rechtvaardiger Afghanistan. Het leven in Afghanistan is als zeilen: ook met tegenwind kun je vooruit 
gaan.” 

 
6. Blijvende kwetsbaarheid: ondersteuning van partners in het Afghanistan 
van toenemende instabiliteit en onzekerheid (2007-2016)  
 
Floortje Klijn werkte al in Afghanistan tijdens het Talibaan-regime. Tussen 2007 en 2012 was ze 
programmamedewerkster voor Oxfam Novib in Afghanistan. Daarna was ze vanuit Den Haag als 
beleidsadviseur betrokken bij het landenprogramma in Afghanistan. Momenteel is ze het hoofd van 
het Vrouwen, Vrede en Veiligheidsteam in Den Haag, een team dat via verschillende programma’s 
samenwerkt met het landenkantoor en lokale partnerorganisaties van Oxfam in Afghanistan. 
 
Jorrit Kamminga: Voordat u bij Novib kwam, werkte u al een behoorlijke tjid in Afghanistan. Hoe is 
dat begonnen? 
Floortje Klijn: “In april 2000 ben ik naar Afghanistan gegaan om als vrijwilliger bij het International 
Rescue Committee (IRC) te gaan werken. Ik was toen gestationeerd in Peshawar maar werkte veel in 
de centraal en oostelijk gelegen Afghaanse provincies zoals Paktia om daar vrouwenprojecten te 
coördineren. Ik had geen vaste taak maar als enige vrouw en enige expat was ik een half jaar lang de 
schakel tussen de organisatie en de lokale projecten. Dat waren vooral projecten om vrouwen 
inkomens te verschaffen via trainingen en het opzetten van kleine bedrijfjes.” 
 
Je werkt nu veel op het thema van ‘vrouwen, vrede en veiligheid’. Is het werken met vrouwen een 
rode draad in jouw werk in Afghanistan? 
“Ja, eigenlijk wel. Na IRC kwam ik bij DACAAR terecht, waar ik water-, sanitaire en hygiëneprojecten 
ging monitoren. Daarbij ging het ook vooral om de rol van vrouwen en hoe die verbeterd was na vijf 
jaar. Dat was een interessante periode. Ik woonde toen wekenlang bij mensen thuis in dorpen in de 
provincie Nangarhar en interviewde om de beurt groepjes mannen en vrouwen. Na die opdracht 
kreeg ik opeens geen visum meer voor Afghanistan. Dus toen zat ik maandenlang in Peshawar totdat 
de aanslagen van 9/11 plaatsvonden. Uiteindelijk werd ik toen uit Pakistan geëvacueerd en ging ik 
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weer een tijdje terug naar Nederland. Het duurde echter niet lang voordat ik weer op de bonnefooi 
naar Peshawar vertrok om uiteindelijk bij de Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) te 
gaan werken in de provincies Badakhshan en Nangarhar.” 
 
En hoe kwam u uiteindelijk bij Oxfam Novib terecht? 
“Ik wilde na een tijdje met mijn twee kleine kinderen weer in Nederland gaan wonen. Daarbij stond 
Oxfam Novib hoog op mijn verlanglijstje. Maar ik achtte de kans klein dat er bij Oxfam Novib in Den 
Haag een vacature vrij zou komen op Afghanistan. Maar binnen twee maanden was die er en kon ik 
uiteindelijk als programmamedewerker Afghanistan en Pakistan aan de slag. Later werd dat alleen 
Afghanistan.” 
 
U noemde uw kinderen al. Het was vrij uniek dat u samen met uw kleine kinderen in Afghanistan 
woonde. Hoe kwam dat? 
“Ik was tweemaal zwanger terwijl ik in Afghanistan aan het werk was. En ik bleef daar totdat ik echt 
hoogzwanger was. Maar mijn beide kinderen zijn wel in Nederland geboren. Ik ging vrij snel na hun 
geboorte met ze terug naar Afghanistan. Bij mijn eerste kind duurde dat iets langer, een maand of 
vijf, want toen waren er nog niet zoveel gezondheidsklinieken in Afghanistan. Maar bij mijn tweede 
kind kon ik nog sneller terug. De organisatie waar ik toen voor werkte, vond dit prima, vooral ook 
omdat we in gewone huizen woonden en zoveel mogelijk onderdeel wilden uitmaken van de 
Afghaanse maatschappij.” 
 
Wat was het meest bijzondere aan het wonen met kleine kinderen in Afghanistan? 
“Het creëerde een brug naar de Afghaanse bevolking toe. De Afghaanse collega’s vinden de meeste 
expats wel aardig en interessant, maar er blijft vaak een kloof. Afghanen kunnen soms moeilijk 
inschatten waar wij als expats nu echt voor staan. Zowel zwanger als met kleine kinderen zie je dat 
die barrière gedeeltelijk wegvalt. Je wordt eigenlijk meer toegankelijk voor de Afghanen, in zekere zin 
meer ‘mens’. En de Afghanen worden zelf ook toegankelijker. Ik heb me met de kinderen ook bijna 
nooit onveilig gevoeld. Ik nam ze gewoon mee naar de markt of naar kantoor.” 
 
Met Oxfam Novib zat u later zonder kinderen in Afghanistan. Hoe zag uw werk er toen uit? 
“Ik reisde veel naar Afghanistan en werkte steeds meer vanuit Kaboel. Oxfam Great Britain (OGB) 
had een kantoor in Kaboel. Oxfam Novib opende pas een eigen kantoor in 2008. Maar ik werkte 
vooral direct met de lokale partners.” 
 
Kathleen Shordt vertelde al dat Novib als een van de eerste organisaties die direct met en via 
lokale partners werkte. Hoe ziet u dat? 
“Absoluut. Vrijwel alle belangrijke NGOs hebben financiering gekregen van Oxfam Novib. Zo is 
bijvoorbeeld het Afghan Women’s Network (AWN), het belangrijkste vrouwennetwerk, begonnen 
met financiering van Oxfam Novib. Hetzelfde geldt voor de grote NGOs die zich met vredesopbouw 
bezighouden zoals het Cooperation for Peace and Unity (CPAU) dat Brigitte al noemde. Oxfam Novib 
was zeker een voortrekker daarin, want pas later zag je dat terug in programma’s die specifiek 
gericht waren op het versterken van het maatschappelijk middenveld, zoals het door het Verenigd 
Koninkrijk gesteunde Tawanmandi-programma. Maar die steun van Oxfam Novib was, juist ook 
vanwege die indirecte benadering, vaak niet zichtbaar. Het was belangrijk dat wij veel 
basisfinanciering gaven aan de partnerorganisaties zelf. Het ging dus niet alleen om het financieren 
van projecten. Daardoor waren de partners zelf in staat om te groeien en steeds betere programma’s 
te ontwikkelen.” 
 
U noemde al wat partners. Wat waren de belangrijkste partners in uw tijd en waar hielden ze zich 
zoal mee bezig? 
“De belangrijkste partners waren CPAU, ADA, Coordination of Humanitarian Assistance (CHA), waar 
Jurjen het al over had, het door Brigitte al genoemde Human Rights Research and Advocacy 
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Consortium (HRRAC) en het Afghanisan Civil Society Forum (ACSF) dat op goed bestuur werkte en 
netwerken oprichtte van het maatschappelijk middenveld. ADA en CHA steunden we al vanuit 
Peshawar tijdens de Talibaan-tijd. Dat waren in het begin relatief kleine NGOs die zich bezighielden 
met plattelandsontwikkeling. Later groeiden ze in vrij korte tijd uit tot grote partners die zich ook 
met gezondheidszorg, onderwijs, watermanagement en andere zaken gingen bezighouden. Die twee 
organisaties vertegenwoordigden daadwerkelijk de lokale bevolking en lokale belangen.” 
 
Toch zijn dat nog vrij klassieke thema’s voor hulporganisaties. Hielden ze zich bijvoorbeeld ook 
bezig met vredesopbouw en conflicttransformatie? 
“Ja. Onze partner CPAU was een van de voortrekkers op het gebeid van vredesopbouwende 
activiteiten. Ze keken naar de rol van conflicten en de noodzaak om aan conflicttransformatie te 
doen. Dat was vrij revolutionair, omdat de meeste andere organisaties zich lange tijd inderdaad 
vooral bezig hielden met plattelandsontwikkeling en met diensten als onderwijs en gezondheidszorg. 
En het kreeg navolging. Een paar jaar geleden werkten ADA, CHA en een aantal andere 
partnerorganisaties bijvoorbeeld aan het Building Afghan Peace Locally (BAPL) project van Oxfam.” 
 
Ik begrijp dat, thematisch gezien, de portefeuille van partners dus steeds breder werd? 
“Ja. Een andere belangrijke partner in die tijd was, bijvoorbeeld, The Liaison Office (TLO). Die 
ontwikkelde programma’s op basis van kennis van en contacten met de tribale samenleving. Als 
tribale leiders naar Kaboel kwamen, bleven die ook vaak overnachten bij TLO. Dat gaf de organisatie 
zowel informatie en kennis als een belangrijke rol als schakel tussen partijen.” 
 
Toch lijken dit allemaal succesverhalen. Was dat in werkelijkheid ook zo? 
“Er waren veel goede ontwikkelingen. Maar ik moet bekennen dat een aantal partnerorganisaties 
aan relevantie heeft ingeboet en weer is ingehaald door andere, nieuwe organisaties. Je ziet dus een 
dynamisch landschap van lokale organisaties.” 
 
Nu is het toverwoord beleidsbeïnvloeding, de doelstelling om beleidsveranderingen teweeg te 
brengen die voor duurzame ontwikkeling kunnen zorgen. Hoe zat dat toen? 
“Het heet nu misschien anders, maar onze partner HRRAC was al heel vroeg betrokken bij 
beleidsbeïnvloeding en campagnes. Dat lijkt nu heel gewoon. Elke zes maanden kozen ze een nieuw 
thema, waarbinnen ze dan veldonderzoek gingen doen, een rapport schreven en dit zelf gingen 
promoten. Het is een goed voorbeeld van een Afghaanse organisatie die toen al weinig steun nodig 
had om aan strategische beleidsbeïnvloeding te kunnen doen, zowel bij de internationale 
gemeenschap als bij de Afghaanse overheid. En bovendien koppelden ze de resultaten van het 
onderzoek ook weer terug naar de lokale gemeenschappen om via, bijvoorbeeld, theater meer 
bewustzijn te creëren. Die combinatie was toen vrij uniek.” 
 
En hoe ondersteunde Oxfam Novib de beleidsbeïnvloeding van de lokale partners? 
“Dit gebeurde al voordat ik in 2007 begon. Er was een zogenaamde ‘toolbox’ ontwikkeld om bij 
partners ook vooral het belang van beleidsverandering te benadrukken, en dat hand in hand te laten 
gaan met veranderingen van de praktijk. Als wij een projectvoorstel kregen van een partner, gingen 
we vervolgens, met behulp van de toolbox, in een twee- of driedaagse workshop een discussie aan 
met de partner. Het doel was om de partner op allerlei fronten met kritische vragen uit te dagen hun 
aannames, contextanalyse en uiteindelijk ook hun voorstel en bijbehorende activiteiten nog beter te 
formuleren. Het was heel intensief en ik herinner me dat dit proces, bijvoorbeeld, bij ACSF tot een 
heel sterk projectvoorstel leidde.” 
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Dat is een mooi voorbeeld van de rol van Oxfam Novib als sparringpartner bij het versterken van 
zowel de partners als de programma’s zelf. Welke andere belangrijke bijdrages ziet u van Oxfam 
Novib in de afgelopen jaren? 
“Ik denk dat we ook een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan gezondheidszorg, onder andere 
door het ondersteunen van Ibn Sina, een onafhankelijke Afghaanse NGO die gespecialiseerd was in 
het leveren van gezondheidszorg. Dat lijkt misschien niet heel indrukwekkend, maar bijna de hele 
gezondheidssector werd toen nog gedragen door internationale NGOs. Het was dus heel verfrissend 
en hoopvol om te zien dat er Afghaanse organisaties opstonden om hier een bijdrage aan te leveren. 
Toen de Afghaanse overheid later de gezondheidszorg openstelde voor lokale organisaties, zag je ook 
dat Ibn Sina hierin goed kon meedraaien en in die zin kon wedijveren met internationale 
organisaties.” 
 
Zijn er meer voorbeelden van lokale organisaties die steeds beter op eigen benen kunnen staan? 
“Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse missie in Uruzgan, dan zie je dat de organisatie TLO 
gevraagd werd voor bijna al het veldonderzoek dat nodig was. En bij de Nederlandse missie in 
Kunduz een paar jaar later zag je dat CPAU de organisatie werd die onderzoeksopdrachten kreeg van 
het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. In beide gevallen heeft het ministerie erkend dat 
dit professionele organisaties zijn en ze direct benaderd. Het is een goede indicatie voor de 
zelfstandigheid en professionaliteit van de partnerorganisaties.” 
 
En de Afghaanse overheid zelf? 
“Tussen 2007 en 2012 zag ik wel degelijk hoe de overheid langzamerhand steeds meer capaciteit 
kreeg, zowel op de ministeries in Kaboel als op het lokale niveau. Zoals Kathleen al zei, gingen 
Afghanen van NGOs naar de overheid en vice versa. Maar je zag ook jonge Afghaanse vluchtelingen 
uit Iran en Pakistan terugkeren die bij de ministeries kwamen te werken en voor positieve 
veranderingen en een nieuw geluid konden zorgen.” 
 
Hoe ziet u de toekomst van Afghanistan? 
“Ik denk dat de veiligheidssituatie zeker verslechterd is in de vijf jaar dat ik er voor Oxfam Novib zat. 
Maar desondanks ben ik toch altijd positief gebleven. Ik heb veel positieve veranderingen gezien. 
Misschien komt dat ook omdat ik ook de tijd van de Talibaan nog mee heb gemaakt. Als je dat als 
uitgangspunt neemt, zie je toch in de hele maatschappij enorme veranderingen, en zeker niet alleen 
voor de rijkere Afghanen. Zo ken ik veel Afghanen die, bijvoorbeeld, als hulpkok zijn begonnen en 
een steeds betere baan hebben gekregen. Dat soort kansen en positieve ontwikkelingen zie ik wel, 
blijven maar het is waar dat alles nog behoorlijk precair is. Wat dat betreft denk ik dat er zeker nog 
tien, twintig jaar hulp nodig zal zijn. De kwetsbaarheid zal de komende tien jaar denk ik niet veel 
minder worden.” 
 
En wat zou dat voor een organisatie als Oxfam Novib moeten betekenen? Zie jij speciale 
aandachtsgebieden voor de komende tien jaar? Of een bepaalde rol? 
“Ik denk dat het belangrijk is dat we als internationale NGO een stapje terug doen. Op thema’s die 
voor Oxfam Novib belangrijk zijn, zoals vrouwenrechten en ongelijkheid, moeten we projecten en 
partners blijven ondersteunen. Maar we moeten partners ook nog meer ruimte bieden om uit te 
zoeken wat voor Afghanen de beste manier voorwaarts is. Ik denk dat we zo wel gezamenlijk naar 
een gedeeld toekomstbeeld toewerken, maar het betekent dat we een deel van ons internationale 
verwachtingspatroon moeten loslaten.” 
 
Dus eigenlijk moeten we het werk nog meer overlaten aan de lokale partners dan we nu al doen? 
“Ja, ik denk dat we als Oxfam Novib het lokale proces wel moeten blijven ondersteunen en 
faciliteren. We moeten zeker ook nieuwe ideeën en mogelijkheden blijven aandragen. Maar 
uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de lokale partners de Afghaanse werkelijkheid vertalen in 
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veranderingsprocessen en programma’s die, op een door 
Afghanen geaccepteerde manier, duurzame verbeteringen 
en veranderingen op kunnen leveren.” 
 
Tot slot, je ziet nu dat veel Afghanen het land ontvluchten 
of graag zouden willen verlaten. Hoe zorgelijk is dit? 
“Ik denk dat dit probleem er altijd al was. Ook toen ik 
vanuit Peshawar werkte tijdens de Talibaan-tijd was een 
vrouwelijke tolk van de ene op de andere dag verdwenen. 
Die bleek naar de Verenigde Staten vertrokken te zijn. Dus 
de wens om te migreren was er altijd al bij veel Afghanen. 
Wat ik wel merk, is dat een aantal Afghaanse vrienden van 
mij behoorlijk verbitterd is over het gebrek aan 
vooruitgang. Dat ze de hoop een beetje aan het verliezen 
zijn op een betere toekomst. Vooral de situatie van 
Afghanen die tot voorkort voor internationale organisaties 
en NGOs werkten is enorm verslechterd. Donorlanden 
investeren nu veel minder in Afghanistan en veel NGOs zijn 
gesloten. En het geld dat ze verdienden hield grote families 
op de been.” 
 
“Maar het mes snijdt aan twee kanten. Een Afghaanse 
vriend zei laatst dat er ook een aantrekkingskracht is 
vanuit Europa. Hij zei letterlijk: “jullie zeggen: kom maar, 
wees welkom arme vluchtelingen.” Dus dat verklaart 
misschien ook waarom veel Afghanen nu het land willen 
verlaten. Maar het blijft complex en we moeten oppassen 
dat we niet ons eigen verhaal maken van de vluchtelingen. 
Zowel vluchtelingen als migranten verlaten het land 
natuurlijk om zeer uiteenlopende redenen. We moeten al 
die verschillende verhalen niet te veel vanuit onze eigen 
realiteit willen invullen.” 

 
Epiloog van de auteur: een blik op de 
toekomst 
 
In de ruim twee jaar die ik nu als beleidsadviseur en 
programmacoördinator voor Oxfam Novib heb mogen 
werken, heb ik tot mijn genoegen veel samen kunnen 
werken met de collega’s op het kantoor van Oxfam in 
Kaboel. Zo ben ik nauw betrokken geweest bij de 
vormgeving van de huidige landenstrategie en bij een 
aantal programma’s dat momenteel geïmplementeerd 
wordt door de huidige partnerorganisaties. De landenstrategie omhelst momenteel vier 
overkoepelende thema’s: a) goed bestuur; b) vrouwen en jongeren; c) economische gelijkheid en 
sociaal-economische ontwikkeling en d) de humanitaire respons. 
 
Deze landenstrategie wordt ondersteund met een breed scala aan programma’s en activiteiten. Zo is 
er, bijvoorbeeld, ruimte voor de noodzakelijke ondersteuning bij natuurrampen en bij de opvang van 
vluchtelingen. Daarnaast werken programma’s als Citizens First via lokale en nationale 
beleidsbeïnvloeding door partners Peace Training and Research Organization (PTRO) en de 
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Afghanistan Public Policy Research Organization (APPRO) aan verbeteringen van voedselveiligheid, 
bestaansmiddelen op het platteland en onderwijs. De landenstrategie geeft organisaties als het 
Women and Peace Studies Organization (voorheen RIWPS), het Afghan Women's Educational Center 
(AWEC) en de Afghanistan Capacity Development Education Organization (ACDEO) de mogelijkheden 
om te werken aan vrouwenrechten en de participatie van vrouwen in de politiek, in 
veiligheidstructuren zoals de Afghaanse politie en in de economie. Met partner Zardozi werden de 
afgelopen jaren vrouwen opgeleid en ondersteund om traditionele producten en handwerk te 
kunnen verkopen en ze tegelijkertijd te trainen in geletterdheid en boekhouding. 
 
Afghanistan maakt ook deel uit van het Strategisch Partnerschap dat Oxfam Novib en SOMO 
afgesloten hebben met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op het terrein van 
beleidsbeïnvloeding in fragiele en door conflict getroffen gebieden. Dit partnerschap is begin 2016 
van start gegaan en betekent voor het programma in Afghanistan dat er de komende vijf jaar 
gewerkt zal worden aan processen als inclusieve veiligheid en inclusieve vredesopbouw. Een speciaal 
aandachtspunt daarbij is de rol van het bedrijfsleven in het verkleinen van conflict en fragiliteit. 
 
De keuze voor Afghanistan binnen dit samenwerkingsverband geeft aan dat het land voor Oxfam 
Novib ook na dertig jaar nog steeds een prioriteitsland is. Afghanistan zit diep in het hart en in het 
DNA van de organisatie. Vooral ook gezien de toegenomen instabiliteit en onveiligheid in de 
afgelopen jaren is het van groot belang om de langetermijnvisie en –betrokkenheid vast te houden 
en de ontwikkelingsprocessen te blijven ondersteunen die uiteindelijk tot structurele, duurzame 
veranderingen kunnen leiden. 
 
Er is de afgelopen dertig jaar veel bereikt in Afghanistan, zeker als je kijkt naar de enorm gestegen 
toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en de democratische, economische en technologische 
veranderingen die in gang gezet zijn. Maar de armoede is nauwelijks gedaald en de veiligheidssituatie 
is precair, ondanks enorme kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen in de Afghaanse 
veiligheidssector. Daarnaast is er voorlopig nog steeds geen hoop op een spoedig vredesakkoord met 
de verschillende Talibaan-groeperingen. Extremisme neemt toe en de aanwezigheid, sinds 2014, van 
Islamitische Staat in Afghanistan is een nieuwe risicofactor. Een groot aantal Afghanen blijft het 
conflict, de instabiliteit en de armoede ontvluchten, op zoek naar een beter leven in het buitenland. 
 
Afghanistan was de afgelopen dertig jaar de grootste bron van vluchtelingen, pas in de laatste paar 
jaar ingehaald door Syrië. Het is wellicht het meest trieste symptoom van structurele 
ontwikkelingsprocessen die nog steeds voor te veel Afghanen te weinig verandering te bieden 
hebben. En het geeft ook duidelijk aan dat het werk van Oxfam Novib en lokale partners in 
Afghanistan nog verre van voltooid is. 
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Dankwoord en verantwoording 
 
Dit mondelinge geschiedenisproject is gebaseerd op de herinneringen van de zes (oud)collega’s, 
herinneringen die, gezien de verstreken tijd, onvolledig of persoonlijk gekleurd kunnen zijn. Er is in 
deze uitgave opzettelijk geen poging gedaan om de gebeurtenissen van de afgelopen dertig jaar zeer 
nauwkeurig te reconstrueren door middel van het achterhalen van feiten en jaartallen. Het doel was, 
daarentegen, om met zes, gedeeltelijk overlappende, persoonlijke verhalen een goed beeld te 
schetsen van de activiteiten van (Oxfam) Novib en, daaraan gespiegeld, de turbulente politieke 
ontwikkelingen in Afghanistan gedurende de afgelopen dertig jaar. 
 
Dr. Jorrit Kamminga, van begin 2014 tot eind 2015 beleidsadviseur Afghanistan voor Oxfam Novib en 
nu programmacoördinator voor het in Afghanistan en Pakistan geïmplementeerde Citizens First, 
heeft de zes interviews tussen juli en december 2015 afgenomen, zowel via Skype als op koffievisite 
bij Kathleen Shordt in Den Haag. Deze interviews zijn ook opgenomen om ze vervolgens 
nauwkeuriger te kunnen bewerken. De bewerkte interviews zijn daarna ter goedkeuring voorgelegd 
aan de zes gesprekspartners. De eindtekst komt geheel voor de verantwoordelijkheid van de auteur 
en staat volkomen los van officiële standpunten of huidige programma’s van Oxfam Novib, Oxfam 
Afghanistan en partnerorganisaties. Het is op persoonlijke titel geschreven. 
 
Dank gaat allereerst uit naar de zes gesprekspartners: Meryem Aslan, Floortje Klijn, Brigitte Obertop, 
Geoffrey Salkeld, Kathleen Shordt en Jurjen van der Tas die, genereus met zowel hun tijd als hun 
geheugen, dit verhaal hebben vormgegeven. Daarnaast hebben de volgende Oxfam Novib collega’s 
een directe of indirecte bijdrage geleverd: Vincent Best en Marianne Groenewegen. 
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Bijlage 1: Lijst van genoemde lokale en internationale partnerorganisaties 

ACBAR - Agency Coordinating Body for Afghan Relief & Development 

ACDEO - Afghanistan Capacity Development Education Organization 

ACSF - Afghanistan Civil Society Forum 

ADA - Afghan Development Association 

APPRO - Afghanistan Public Policy Research Organization 

ARC - Austrian Relief Committee for Afghan Refugees 

AREA - Agency for Rehabilitation and Energy Conservation In Afghanistan 

AREU - Afghanistan Research and Evaluation Unit 

AWEC - Afghan Women's Educational Center 

AWN - Afghan Women’s Network 

AWSDC - Afghan Women’s Skills Development Centre  

CCA - Cooperation Centre for Afghanistan 

CHA - Coordination of Humanitarian Assistance 

CPAU - Cooperation for Peace and Unity 

DHSA - Development Humanitarian Services for Afghanistan 

HRRAC - Human Rights Research and Advocacy Centre 

IAHC - Islamic Aid Health Centre 

Ibn Sina 

MADERA – Mission d’Aide au Développement des Economies Rurales en Afghanistan 

OHW - Organisation of Human Welfare 

OMAR - Organization for Mine Clearance and Afghan Rehabilitation 

PTRO - Peace Training and Research Organization 

RIWPS - Research Institute for Women, Peace and Security (vanaf 2015 de Women & Peace Studies 
Organization – Afghanistan (WPSO)) 

SCA - Swedish Committee of Afghanistan 

Shuhada Organization 

TLO - The Liaison Office 

WPSO – Women & Peace Studies Organization (voorheen RIWPS) 

Zardozi 


