Stellingen naar aanleiding van het proefschrift
De naam CIMIC (civil-military cooperation) geeft de juiste volgorde van
belangrijkheid van participatie bij een humanitaire operatie. (Met dank aan
Ad Vogelaar)
Wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers aan civiel-militaire
samenwerkingsverbanden is bepalend voor de kwaliteit van de onderlinge
relaties en een voorwaarde voor het succes van het samenwerkingsverband.
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Vertrouwen is geen vervanging van andere manieren om de samenwerkingsrelatie tussen militairen en civiele actoren aan te sturen. In een
effectieve civiel-militaire alliantie gaan wederzijds vertrouwen en
beïnvloeding door middel van control hand in hand.
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Nadat civiele en militaire actoren hebben besloten om samen te werken,
bepalen zij gezamenlijk welke resultaten zij met hun alliantie willen bereiken.
Daarom zullen militaire missies en mandaten op het gebied van de te
verrichten taken en werkzaamheden in zekere mate plooibaar moeten zijn.
Om de externe hulp te verankeren in een getroffen samenleving moeten
begunstigden, inheemse organisaties en de autoriteiten van het gastland
vanaf het begin een actieve rol in de humanitaire operatie kunnen vervullen.
Gezien hun relatief jonge ervaring op dit gebied, zouden militairen bij
doctrinevorming over humanitaire operaties ten gevolge van interne
conflicten nauw moeten samenwerken met civiele partners;
Gezien de diversiteit en de hoeveelheid stressoren waarmee werkende
ouders dagelijks worden geconfronteerd, lijkt niet zozeer
stressbestendigheid, als wel stressbehendigheid een belangrijke
succesfactor voor werkend ouderschap te zijn.
De duurzaamheid van de betrekkingen tussen klanten en leveranciers zal in
toenemende mate door de kwaliteit van hun onderlinge relaties worden
bepaald.
Nieuwe partners kunnen alleen snel een gezamenlijke historie opbouwen
van positieve ervaringen, als zij dagelijks en intensief met elkaar omgaan.
LAT-structuren kunnen de ontwikkeling van vertrouwen in een relatie
vertragen, omdat deze vorm de mate van contact en interactie beperkt.
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Lijst van afkortingen
Now one other annoying thing about scholars is that they are always using Big Words that
some of us can't understand. (The Tao of Pooh)
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Introductie en begripsbepaling

Hoofdstuk 1 Introductie en begripsbepaling
Complex emergencies stemming from identity conflicts caught the world off guard. In a
state-centered system designed for national defense, the kind of internal implosion caused
by identity conflicts goes beyond past experience, even in humanitarian circles. (Kimberley
Maynard, 1999)

1.1 Introductie
Het is volop zomer als ik in juli 1999 op weg ben van Tirana naar Durrës voor een
interview met een Canadese officier. Het landschap is bergachtig en groen. Boeren
manoeuvreren trekkers en karren behendig langs vele kleinere en grotere bunkers,
die als iglo's her en der boven de velden uitsteken. Tijdens zijn jarenlange bewind
heeft Enver Hoxha het land kwistig bedeeld met ruim 700.000 bunkers. Ooit bedoeld
als verdedigingslinie tegen vijandelijke troepen, bieden de grotere exemplaren nu
tijdelijk onderdak aan rondtrekkende Roma. Aan weerszijden van de weg doemen
regelmatig tentenkampen op. Soms staan de tenten op sportvelden, nog herkenbaar
aan betonnen tribunes. Andere keren zijn het kazerneterreinen of stukken
landbouwgrond, afgebakend met prikkeldraad waarboven vlaggen en vaantjes in
vele kleuren wapperen. De streek tussen de Albanese hoofdstad en Durrës is één
van de regio's waarin tijdens het voorjaar van 1999 met man en macht is gewerkt om
Kosovaarse vluchtelingen van onderdak te voorzien.
In juli van hetzelfde jaar bieden de meeste kampen echter een verlaten aanblik.
Sinds Kosovo-Force (KFOR) een paar weken tevoren heeft gemeld dat Kosovaarse
dorpen en steden veilig genoeg zijn om naar terug te keren, hebben veel
vluchtelingen hun bezittingen bij elkaar vergaard en zijn spoorslags naar huis
afgereisd. Deze spontane repatriëring doorkruist de plannen van de Albanese
autoriteiten en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Een paar dagen tevoren ben
ik door vertegenwoordigers van beide instanties gewezen op de groeiende
criminaliteit die het gevolg is van de onaangekondigde terugtocht van de
vluchtelingen. Bijna alle verlaten kampen zijn beroofd. Waardevolle hulpgoederen,
zoals generatoren, gereedschap, materialen en medische instrumenten, die de
Albanese regering had willen behouden, zijn spoorloos verdwenen. Meegenomen
naar Kosovo of verhandeld op de zwarte markt; de Albanese autoriteiten zijn er
slecht over te spreken. Hulpverleners wijzen erop, dat de veiligheid van het
handjevol achtergebleven vluchtelingen gevaar loopt. Niemand lijkt te kunnen
instaan voor de veiligheid in de kampen. Tegelijkertijd maakt UNHCR zich zorgen
over de veiligheid van de spontaan naar Kosovo terugkerende vluchtelingen.
Volgens de vluchtelingenorganisatie die zich in haar standpunt gesteund ziet door de
Albanese regering, zouden de vluchtelingen op georganiseerde wijze gerepatrieerd
moeten worden. Dit houdt in, dat de terugtocht moet plaatsvinden onder auspiciën
van de VN en onder begeleiding van militairen van Albania Force (AFOR). Tezamen
met Albanese medewerkers van het Ministerie van Transport heeft AFOR de
planning voor de georganiseerde repatriëring tot in detail uitgewerkt. Militaire
transportmiddelen, lokale vrachtwagens, bussen en treinen worden ingezet om de
terugreis van de Kosovaren zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De plannen
voor georganiseerde repatriëring zijn in goede aarde gevallen bij de Albanese
autoriteiten.

1

Working Apart Together

Als ik in Durrës bij het Albanese kazemecomplex arriveer, waarin AFORHQ is
gehuisvest, vertelt de Canadese officier dat de treinen in Albanië nog nooit zo
punctueel hebben gereden als vanaf het moment waarop AFOR de organisatie van
het vluchtelingenvervoer ter hand heeft genomen. Hij constateert echter één
probleem: in de stipt op tijd vertrekkende treinen bevinden zich nagenoeg geen
Kosovaarse vluchtelingen. Dat geldt ook voor de bussen en vrachtwagens, die
gereed voor vertrek op de verzamelpunten klaar staan om de Kosovaren naar huis te
vervoeren. Ondanks de nauwgezette planning lijkt de georganiseerde repatriëring
gedoemd tot mislukken. Mijn Canadese gesprekspartner is ervan overtuigd, dat dit
hoofdzakelijk te wijten is aan het gebrek aan inzicht in de belevingswereld van de
vluchtelingen:
"The military have too little humanitarian expertise. [...] We don't know how the
refugees think. We know now they don't want to be repatriated by train, because
they are not on the trains. We are good at logistics. Never before have the trains in
Albania kept to their schedules. We have planned transit points at Mjede. That is
convenient, because of lots of open space for the buses and trucks to park. No
refugees showed themselves. Apparently, they want to be near a town when
boarding a train. Mjede is no town. Also it appears they need more room for their
stuff. On the trains there is no room."
Om het gebrek aan humanitaire expertise te compenseren, meent de Canadees, dat
nauwe samenwerking met civiele hulpverleners en lokale autoriteiten noodzakelijk is.
Zij beschikken volgens hem wel over de vereiste humanitaire expertise. Ze hebben
inzicht in de behoeften van de doelgroep en vooral, zo stelt hij, kennen zij de
dagelijkse realiteit van de hulpverlening:
"Civil-military planning of activities is a problem. AFOR relies on higher policy levels
for assessment, but the trouble is, you can only find out what is needed by talking to
the people on the ground. Talking with representatives from Geneva is of no use.
They are too far away from reality."
Op weg terug naar Tirana denk ik aan die dagelijkse realiteit, waarin de
hulpverlening plaatsvindt. De actoren lijken de werkelijkheid vanuit diverse optieken
te beschouwen. Soms lijkt het daardoor, alsof er meer dan één werkelijkheid bestaat.
Zo is er bijvoorbeeld de perceptie van de Britse Cimic-officier, die ik een paar dagen
geleden heb gesproken. Samen met medewerkers van het Albanese Ministerie van
Transport organiseert hij de repatriëring. In zijn ogen dient de terugtocht van de
Kosovaren veilig en georganiseerd te verlopen. Dit lijkt zowel in het belang van de
vluchtelingen te zijn, maar ook in het belang van de bevolking van het gastland. Zijn
bureau in de hoofdstad gaat schuil onder de plannen en berekeningen.
De Kosovaarse vluchtelingen ervaren de werkelijkheid echter vanuit een ander
perspectief. Zij willen zo snel mogelijk terug naar huis. Velen van hen zijn berooid in
Albanië aangekomen. Zij zijn onzeker over hetgeen hun in Kosovo te wachten staat
en willen daarom zoveel mogelijk hulpgoederen meenemen. Georganiseerde
repatriëring betekent in hun ogen dat het langer zal duren voordat zij naar hun land
terug kunnen en dat zij slechts een deel van hun nieuw vergaarde bezittingen mee
kunnen nemen. Zij geven er daarom de voorkeur aan om zelf transport te huren bij
lokale Albanese transporteurs en op eigen gelegenheid te vertrekken.
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De gevolgen van beide zienswijzen op de repatriëring manifesteren zich tegelijkertijd.
Toch lijken ze elkaar nauwelijks te raken. Hoewel de Kosovaren maar mondjesmaat
gebruik maken van de mogelijkheid om georganiseerd naar hun land terug te keren,
gaat de georganiseerde repatriëring onverminderd door. Sterker nog: het heeft de
hoogste prioriteit gekregen. Eén van de gevolgen van deze prioriteitsstelling is dat
AFOR veel verzoeken om militaire steun aan voedseltransporten van het World Food
Program (WFP) niet kan inwilligen.
De Britse Cimic-officier heeft het WFP uitgelegd waarom militaire assistentie aan
hun voedseltransporten niet langer op de eerste plaats staat. Tot nu toe staan de
j vrachtwagens van AFOR echter grotendeels ongebruikt te wachten. Medewerkers
van het WFP, die de lege vrachtwagens zien, beleven de realiteit vanuit een andere
optiek dan de Britse officier. Volgens hen loopt de voedseldistributie naar Kukes
gevaar omdat AFOR de leegstaande vrachtwagens niet ter beschikking wil stellen.
Zij begrijpen niets van de weigering om hun voedseltransporten te ondersteunen en
van hun aanvankelijke tevredenheid over de samenwerking met militairen is weinig
meer over. Zij geven nu vooral lucht aan onbegrip en irritatie. Ook de Britse Cimicofficier toont zich geërgerd. Hoewel hij eerder de professionaliteit van het WFP heeft
geprezen, beklaagt hij zich nu over het gebrek aan begrip aan de zijde van de V N voedselorganisatie.
In het bovenstaande fragment tekenen de contouren van het onderwerp van deze
studie zich af: civiel-militaire samenwerking in de praktijk van internationale
humanitaire hulpoperaties. Tijdens operatie Allied Harbour is de betrokkenheid bij de
nood van de vluchtelingen in Albanië tijdens alle fasen van de hulpoperatie groot
geweest, ledereen heeft zich tot het uiterste ingespannen. Vaak hebben civiele en
militaire actoren eendrachtig samengewerkt om de klus te klaren. Niet één
vluchteling heeft honger geleden en alle 480.000 Kosovaren hebben in Albanië
onderdak gevonden. Soms hebben de verschillende percepties op de realiteit de
spelers in het veld echter parten gespeeld. Op zulke momenten leek het te schorten
aan begrip voor eikaars gedrag en werkwijze en stonden uitgeputte hulpverleners en
militairen opeens lijnrecht tegenover elkaar. Het zijn tegenstellingen zoals deze, die
de praktijk van civiel-militaire samenwerking tijdens humanitaire hulpoperaties
kleuren.
In dit eerste hoofdstuk beschrijf ik de relatie tussen de identity conflicts in de periode
van 1990 tot 1999 en de complexe humanitaire rampen die zich gedurende dit
tijdvak hebben afgespeeld. Ik laat de civiele en militaire actoren die deelnemen aan
humanitaire (nood)operaties de revue passeren en ik ga in op de complexiteit van
hun onderlinge samenwerking. Ik rond het hoofdstuk af met het formuleren van
onderzoeksvragen. Onderzoeksvragen die ik in deze studie zal beantwoorden, of die
juist aanzetten tot nieuw onderzoek.

1.2 Complexe conflicten
De veiligheidssituatie aan het einde van de jaren '90 van de vorige eeuw
confronteert krijgsmachten wereldwijd met een veelheid aan zeer uiteenlopende
risico's. De toestand is diffuser en veranderlijker dan ooit; daarnaast blijkt zij licht
ontvlambaar en laaien hardnekkige conflicten met de regelmaat van de klok overal
ter wereld op. Ondanks de verbeterde Oost-West verhoudingen en samenwerking
tussen de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad vormen deze conflicten een
bedreiging voor het tot stand brengen van duurzame vrede en veiligheid. . Anders
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dan tijdens de Koude Oorlog, toen conflicten voornamelijk als interstatelijke
geschillen werden gezien, blijken de hedendaagse geweldsuitbarstingen zich
voornamelijk intra-statelijk te manifesteren. Zij spelen zich af tussen diverse
bevolkingsgroepen, die gezamenlijk dezelfde gebieden bewonen. De conflicten van
vandaag, vaak diep geworteld in alle lagen van de samenleving, houden zichzelf
gedurende lange tijd in stand. Niet zelden ligt hun oorsprong in een ver verleden,
gebaseerd op de etnische, religieuze, ideologische en politiek-economische
achtergrond van bevolkingsgroepen met onderling verschillende identiteiten. Deze
intra-statelijke conflicten worden daarom ook wel identity conflicts genoemd.
Deze identity conflicts hebben vele slachtoffers gemaakt. Etnische zuiveringen en
burgeroorlogen, gericht tegen (delen van) de bevolking hebben honderdduizenden
doden gevergd. Negen van de tien dodelijke slachtoffers waren burgers,
omgekomen in bloedbaden of in persoonlijke vendetta's; in het wilde weg
aangevallen of per ongeluk getroffen in een kruisvuur. De sociale ontwrichting
binnen de getroffen maatschappijen heeft ertoe geleid, dat zelfs de meest basale
voorwaarden voor overleving werden ondermijnd. Miljoenen mensen zijn op de
vlucht geslagen naar buurlanden of zijn in eigen land ontheemd geraakt. De
moedwillige verwoesting van huizen, infrastructuur en andere civiele objecten heeft
aan bestaande economieën enorme schade toegebracht. De autoriteiten die de
bevolking van deze staten horen te vertegenwoordigen, zitten zelf vaak wankel in het
zadel of ontbreken in het geheel. In dit laatste geval wordt gesproken van failed
states, waarin een belangrijk deel van het maatschappelijk leven wordt geregeerd
door krijgsheren, milities en/of crimineel getinte organisaties.
De gevolgen van identity conflicts treffen, naast de directe slachtoffers, vaak nog een
scala van andere actoren op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het zijn
deze conflicten, die worden gezien als belangrijke veroorzaker van complexe
humanitaire rampen, zoals die zich in het decennium na afloop van de Koude Oorlog
bijvoorbeeld in Rwanda (1994) en in Kosovo (1999) hebben voorgedaan.
Complexe humanitaire rampen genereren nieuwe problemen zoals: de behoefte aan
externe humanitaire hulp, het herstel van de economische verwoesting in getroffen
gebieden en het in balans brengen van de regionale instabiliteit, die het gevolg is
van vluchtelingenstromen.
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1.3 Complexe rampen
Binnen de rampentypologie worden drie hoofdgroepen onderscheiden op grond
waarvan de internationale gemeenschap haar krachten bundelt en overgaat tot het
bieden van ondersteuning. Hierbij gaat het om natuurrampen, rampen veroorzaakt
door bijvoorbeeld technologische en industriële oorzaken en rampen ten gevolge van
gewapende conflicten, die vallen binnen de categorie complexe humanitaire
noodsituaties. Hoewel de indeling naar ontstaansgrond van de rampen duidelijk lijkt,
doet zij weinig recht aan de complexiteit van rampen. Humanitaire rampen krijgen
het predikaat "complex", omdat zij zich vaak manifesteren als een onontwarbare
kluwen van elkaar versterkende oorzaken en gevolgen. Dit compliceert het bepalen
van hun ontstaansgrond. Bovendien blijken verschillende soorten rampen naast
elkaar op te kunnen treden. Dit bemoeilijkt het bepalen van de oorzaak van de
humanitaire nood nog verder. De identity conflicts hebben tot gevolg dat het aantal
complexe humanitaire rampen sinds 1990 is gegroeid. Kwam dit soort rampen in
de periode tussen 1978 en 1985 gemiddeld vijf keer per jaar voor, uit de statistieken
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