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DREIGINGINSCHATTING OPERATIES NEDERLANDSE KRIJGSMACHT
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AFGHANISTAN
2009
Voor AfghaniStan vormen de verktezmgen op 20 augustus a.s de belangnjkste politreke context
voor 2009 Deze context IS echter omgeven door aanzienlijke onzekerheden President Karza1's
grondwetteliJke termtjn loopt af op 21 me1a s Om een zo groot mogelijk kans te maken om herkozen
te worden , w11hij na 22 me1 as tot de Installatie van een n1euwe president 1n het najaar, aanbliJVen als
staatshoofd Als president zal hiJ een groter prestige gemeten en kan hiJ gebrurkmaken van de mlddelen van de staat Om aan te bliJven heeft hiJ echter de steun van het parlement nodrg D1e steun IS alles behalve zeker. Oe Afghaanse poht1eke elite IS op voorhand ntet gene1gd om Karzat htenn te steunen. Een deel onderhandelt met hem om concessies af te dwingen Er bestaat echter een toenemende stroming d1e hoe dan ook van Karzat af wtl en tn het aflopen van d1ens mandaat tn mei a s het
middel zret om dtt te realiseren. Tot dusver is ondutdehJk wte het land zalleiden tndien Karzat dat met
zal doen Mogelijkheden ZIJn Stbghttullah MoJadtdt, het Hoofd van de Senaat (Meshrano J1rga) of Aztmi, het Hoofd van het Hooggerechtshof. De Amenkaanse speelale afgezant voor Afghanistan, RIChard
HoiÇlrooke, zal aar verwachbng een sleutelrol spelen tn de vraag of Hamid Karzat na 21 me1 a s als
(waarnemend) prestdent zal aanbliJVen Tegen de achtergrond van de grote 1nzet en de onzekerheden
is d~ verwachttng ts gewettigd dat de Afghaanse poltttek tn 2009 gewelddadiger zal ziJn dan tn alle Jaren s1nds 2001

lol

•.1

Test voor ISAF
• • • De rol van de tntematto ale stnjdkrachten tn Afghantstan zal ttjdens de strijd om het letderschap
worden getest met een grote kans dat Karzal of andere kand tdaten hun nattonaiJstiSChe l<walrflca es
zullen Willen demonstreren door te e1sen om de onpopulatre elementen van het werk van de mternatJonal7 stnjdkrachten aan te klagen

•

we Alghantstan Strategte VS
ln de loop van maart 2009 zal de herztene Amenkaanse strategte voor Afghanrstan en Pakastan
nd worden Rekemng moet worden gehouden dat deze zal bestaan Uit enei'ZIJdS een sene militaire operabes om de msurgency et gevoel te ontnemen dat het aan de winnende hand ts, en anderZJJdS een aanzienliJk pollbekere aanpak dan tot dusver. Verwacht wordt dat de deftnttie van de VIjand
met langer 'al Oa'1 da en de Tahban' zal zijn, maar ai-Qa'lda en dre elementen van de Afghaanse insurgency dte ztch met wtllen losmaken van al Qa'tda Zowel tn Afghamstan als Pakistan zal de VS
streven naar een verzoenrng met de overgrote meerderhetd van de tnsu gency en hun mtegratle tn
respectJevefijk de Afghaanse staat en PakiStan. Een zeer belangrrjk onderdeel van de strategie zal op
Pakistan ZIJn gerich waa gestreefd zal worden om zowel de Pakistaanse msurgency als de sanctuanes voor de Afghaanse tnsurgency rn te dammen De grootste uttdagtng zal bestaan om voor dit laatste de volled1ge medewerktng te verknJQen van de Pakistaanse vetbgheldsehte. met inbegnp van leger
en mllttatre tnllchttngend tensten.
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" .."'" .. 'rn Karzat beschouwt
voor ZIJn herverkiezing De regering Karzat praat echter met op basts van kracht Daar een systematisch beletd voor verzoen~ng ontbreekt en het aanzren en gezag van zijn regenng ztch tn een neerwaartse sptraal bevmden, 1s de kans
op een doorbraak op korte termiJn navenant genng Het srnds de tweede helft van 2008 onder ausptcten van Saudi-Arabte op gang gekomen contact tussen de Afghaanse regenng en vertegenwoordigers van de gewapende oppositie zal naar verwachtmg met op korte termiJn ot succes lelden Het IS
realistischer pas voorUitgang tn het Saudt-proces te verwachten als tn Kabul de grondslag ts gelegd
voor een tunettonerende regering Realistisch gesproken zal dat met voor 2010 ZIJn Op reg1onaal niveau tn Afghanistan kan ondertussen wef vooru itgang worden geboekt om voorwaarden te ereeren
voor vooruttgang tn verzoentng
trn<>tl.'<,.,.rt

'.

)

.
, Urt het geheel van de Taltban-bewegtng komen gemengde stgnalen ten aanzten van verzoentng
Q'Pkorte termtJn Er ZIJn tactles tn de bewegmg dte getnteresseerd ziJn om te praten Deze bestaan op
regtonaal- en dtstnctsntVeau, b~voorbeeld 10 Khas Uruzgan. Onder de burgerbevolking en lokale striJders tn het Zutden bestaat zonder meer belangstelling voor verzoentng, maar tS het ontbreken van
meehamsmes om dtt te realtseren debet aan betekemsvolle vooruitgang op dtt te rretn Volge ns de recente opm1epethng 1n opdracht van de medJao gantsattes ABC, BBC, ARD rs 64 procent van de Afghaanse bevolkmg voor onderhandelen met de Taliban, terwtJI tn een vergeliJkbaar onderzoek van de
onderzoeksbureau Enviomcs d percentage landelijk zelfs 74 procent rs en tn Kandahar 85 procent
Urt verschrilende rnsurgent-netwe ken komen s~gnalen dat het Saudt-proces heeft biJgedragen aan het
idee van verzoenmg en de weerstand tegen wat wordt gez1en als onverzoenliJkheld van het Tahbanletderschap
Belangstelling bestaat ook b1nnen het Tahban-lelderschap m Pakistan, tn het biJZonder tn PeshaW'ar, waar 1n onderscheld tot Quetta een sterker pollbek dan mtlttalr ontwikkelde Tahban-shura bestaat Maar ook tn Quetta wordt geenszins hetzelfde gedacht ten aanzten van verzoenmg Overheersend ts hter echter dat onderhandelingen als een optie worden beschouwd, maar met op korte termtjn
Men houdt een hJn~e naar het Saudtsche mt!tatief open. Mullah Omar heeft een vertegenwoordiger
voor het contact met de Saudters aangewezen Maar vooralsnog waant het lelderschap z1ch relatief
sterk en verwacht het meer heli van een voortzetting van de mtlltaJre stnJd Afgezten van contacten
met Saud1-Arab1e en Kabul, zal het Quetta-letderschap naar verwachtmg niet genetgd ZJjn echt te
gaan onderhandelen met de hUJdtge verzwakte Karzat-regering, """''"'n.= n
groeft
du
het
p ZtJ verwachten dat
het mogelijk. IS om tot verzoemng te komen met een aanzienliJk deel van de Tahban-bewegmg, al zal
ar een deel overbliJVen d1e tot het e111de van de aanweztghetd van buitenlandse troepen zal blijven
doorvechten
Scenano's 2009
Het beste scenano voor Afghantstan en de miernattonale gemeenschap m 2009 zal ztjn dat de
Strrjd om het presidentschap een letderschapsteam zal voortbrengen dat 1n staat en bereid rs om de
oorlog te w1nnen, de oppasttie te verzoenen en een schoonmaak m de regenng te houden Een van
de slechtste scenano's zou ZIJn md1en de verkteZJngsuttslag door een meerderhetd van de bevolking
met inbegnp van de Pashtun met als Iegtbern zal worden aanvaard en reden zal vormen voor tnftghting
zonder een geloofwaardige regertng op te leveren
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Er ts meer nadruk op het bamvloeden van tnvloednjkelbelangrtjke Afghanen dte n1et aan de kant
van de Tahban staan, onder andere door mrddel van moord, mttm1da e Op deze WIJZe kanTaltban
tussen de bevolktng optreden en grotendeels butten zrcht van ISAF troepen . Ort rs geen teken van
zwakker wordende Tahban. maar bewuste strategte

·~·

I .•

• ·) Er is wederom een toename van aantal metdenten sn geheel Afghamstan te zten In de regto's
waar Tahban denken de steun van de bevolking nodig te hebben wordt getracht burgerslachtoffers te
voorkomen I beperken In ande e gebteden rs het proregenng deel van de bevolking zelfs ook doelwit
Het aantal drstricten, dat als no-go area wordt bestempeld, 1s verder toegenomen In Kabul ts stat 1 ~
t1sch gez1en het aantal geweldslnCidenten afgenomen. maar het gevoel van onveahgherd ts afgelopen
Jaar enorm toegenomen. Oorzaak IS ee aantal spectaculatre aanslagen (V1ctory day, Serena hotel,
Indiase ambassade en in februan 2009 op het mmisterre van Jusbtae) dte Kabul afgelopen penode
hebben opgeschud
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ZUid-Afghanistan veilighetdssttuatJe
De nadruk van de operabes van de Tahban bhJft liggen op Kandahar en Noordoost Helmand
~e gecoórd1neerde aanvallen ZtJn er na de grote aanvallen op Lashar Gah an Helmand , 1n het najaar van 2008, met meer geweest. De druk bliJft echter onverrmnderd hoog en de actJes bhjven an professionalitett toenemen Kandahar-stad staat nog steeds onder aanztenltjke druk van de Taltban en er
Zijn lndtcattes dat een aanslag vergeliJkbaar 1n grote met de eerdere Saproza uttbraak tn voorbereiding
ts De aanweztgheld en Invloed van de Taftban IS het afgelopen jaar toegenomen Door ook heel bewust sleutelfiguren aan de met Tahban-geztnde Ztjde van de samenlevtng u1t e schakelen of te bedretgen , weet de Teltban de percepbe van de bevolkrng m hun voordeel te betnvloeden. Wel ts de klezersregtstratie - de VIerde en laatste fase - zowel In Kandahar provtncte als Helmand en Uruzgan, betrekkelijk rustig vertopen In totaal hebben tn het zu rden zo'n 500 000 ktezers z1ch geregiStreerd, waaronder ongeveer 36% vrouwen
I

~an

-

-

- Ve1flgheJdssltuahe
In Uruzgan as, vergeleken met heel Afghantstan en zeker de andere provmcces 1n RC(S), het
aantal gewelddadage toetdenten gedaald tn plaats van gestegen. De relatieve rust kan echter van bjdehjke duur bliJken Een aantal Tahban commandanten ZIJn tiJdens de shura van hun posttie gehaald en
gewasseld met meuw leiderschap. Ook heeft het Tahban leaderschap afgelopen penode aanztenlijke
verliezen geleden, een factor dte hun operaties vertraagt Het nteuw aangesteld lelderschap moet ztch
nog nestelen en bewijzen Momenteel ligt de focus van de Tahban met op het u1tvoeren van grote
zachtbare operabes 1n Tann Kowt, Chora en Oeh Rawod, maar vooral non-ktnebsche actles en het
voorbereJdtngen treffen voor de zomer Tahban netwerken zt)n nog steeds acttef tn Uruzgan- me name non-k1nettseh Noordoost Helmand & Kandahar vormen het zwaartepunt van Tahban Oe Tahban
heeft waarschtjnltJk meer oog voor de stnJd tn deze gebaeden Uruzgan kenmerkt z1ch als zrjnde achtergebled met voorallokale Tahban Er 1s een toename te Zien van het aantal controleposten na ISAF
operaties Dit verhindert tiJdeliJk en plaatselijk de m111ta1re weerstand van de Taltban De bezettang op
de lange termtjn IS problemaltsch door ineffecbvttelt van de Afghaanse pohtae Het bredt echter wel tijd
en rutmie voor bestuurlijke opbouw Voortdurende bestuurl~ke 1nstabahtett en tnbale tegensteUtogen
vormen nog steeds een voedingsbodem voor tnvloed van de Tahban ondanks ISAF presentie

Uruzgan - bestuurlijke sftuabe
De posttie van gouverneur Hamdam es zwak HtJ heeft geen lokale machtsbasts en weimg tnvloed. Er ts de afgelopen Jaren wemtg voorurtgang geboekt biJ het verbeteren van het lokale bestuur
(bijVOorbeeld niet één bestuurder voldoet aan de eisen) Verbetenngen Zijn vooral afhankelijk van de
1nzet en mogeliJkheden van de gouverneur Tot nu toe kan Hamdam echter op beperkte steun vanutt
KabuVIDLG rekenen (wel onlangs 15 externe IOLG-adv1seurs) De posthe van oud-gouverneur en
... 1.
•
I
I
t ...
I
... I
I
e .. I
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I
.. e .. .. I - I
- - I e ...
knjgsheer JMK ts e I - tl 1 11 - I
roep om hem doet
~
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van JMK na Zijn n~~>t1wt"n
gen vertrek 2 Jaar geleden weer IS hersteld JMK bemoeit zie geregeld met het lokale bestuur. wat de
bestuurlijke ontwtkkehng frustreert (benoemmgen. corruptie, drugs) Zo 1s JMK Instrumenteel geweest
biJ de vervangingen van de redelijk goed functionerende burgermeester van Tann Kot {Adbul Wahtd)
door een vertrouweling (Oba1dullah)

,.
i

~I

s

Het hjlct er op dat er een economische taakve deltng 1s ontstaan 10 Afghamstan Papaver wordt
ouwo tn het zulden In het noorden wordt tegenwoordlQ meer hash gekweekt en handel bedreven.
H1ermee ontstaat de tndruk dat er 'drugsvnje· p ovinetes Zijn Dit IS niet JUist Alle spelers tn Afghamstan ZIJn afhankeliJk van de drugseconomie - zowel d1rect of Indirect. Het corrumperend effect van de
drugsontwikkeling IS een enonne uttdagmg voor Afghamstan .

..

BALKAN
Smds de aanname van het 6-puntenplan van de VN en de ontplooiing van EULEX 1n het noorden
i'S"''i"et onrustig tn Kosovo en v1nden dagelijks demonstraties en klemschalige lnctdenten plaats De tnCidenten ZIJn veelal mter-elntsch, maar ook cnmineel en m toenemende mate tegen EULEX gericht
-

(

I

(-

~

Pnstma verzet ZICh nog altiJd tegen het 6-puntenplan en over de 1mplementat1e ervan wordt nog
volop door de betrokken partiJen gediscussieerd Een heet hangijzer IS vooral het uitVoeren van de
douanelaak en de vraag hoe de biJbehorende hnane~e l e opbrengsten te besteden EULEX heeft beg rn
maart een start gemaakt met de aanpak van de georgantseerde mtsdaad en de behandeling van de
doss1ers d1e mgaan op de vermeende oorlogsmisdaden ten b;de van het confhc Betde onderwerpen
zrJn zeer gevoehg, vooral vanwege de betrokkenheld van de hedendaagse Kosovaarse pohttcJ Het IS
dan ook waarschiJnliJk dat Uit deze hoek weerstand en tegenwerkrog zal komen
Naast bovengenoemde onrust kampt Kosovo met grote structurele problemen, d1e door de huidlge'l(redretcnsts alleen maar nrjpender worden corruptie, de innage verstrengeling van pohbek, criminalrtelt en param1htatre structuren, een zwakke econom1sche bas1s, armoede en grote werkeloosheld Oe
geb~ekktge elektncJtertsvoorzienrng veroorzaakt al Jaren trustrabe onder de bevolktng De afgelopen
wek~n heeft het ongenoegen hJerover vooral 1n de Servische enclaves ot felle demonstraties geleld
H1ennee 1s ook de mteretn1sche verhouding scherper geworden
-

De ontmanteling van de Kosovo ProteetJon Corps (KPC) en de opbouw van de Kosovo Secunty

~e (KSF) loopt boven verwachting goed Op een paar kleme 1ncidenten na verlopen de demonstratres -!.an de oud UCK-stnJders, d1e met ZIJn geselecteerd voor een functie b1nnen KSF, vreedzaam

l l l l sosmé-Herzegovma bev1ndt ZICh nog al Jd in een pohbeke tmpasse Tegelijkertijd IS de nabonalist1sche retoriek sterk toegenomen Zowel b1nnen de Moshm-Kroabsche Federatie (MKF) als tussen
de MKF en de Republlka Srpska (RS) bestaat er diepe onenrghetd over de staatsmnchbng van het
land De pohlleke elites van de oorspronkeliJke stnJdende parttjen zetten de oorlog 10 fe1te voort met
pohtreke mrddelen en de bevolkingsgroepen leven 1n de praktijk met de rug naar elkaar toe In dte gebieden waar meerdere bevolkingsgroepen gezamenlrjk leven, ZIJn verhoogde spanntngen waargenomen . De toegenomen po 1t1eke retonek heeft de onrust onder de bevolking versterkt Verder dragen de
slechte economrsche omstandigheden met biJ tot een norrnahserrng van de betrekkingen tussen de
bevolkrngsgroepen. Ort heeft echter nret geresulteerd m grootschalige Uitingen van onvrede.
-

De zorgen van de IG ZIJn de afgelopen maanden dan ook aanz1enhJk toegenomen Tegelijkertijd
staat de betrokkenheld van deIGin Bosme onder druk Een aantallanden (waaronder FranknJk, ltalié,
ler1and en Finland) hebben laten weten hun troepen terug te rel<ken UJt EUFOR Op 23 Januari heeft
HR Miroslav LaJcak, wegens gebrek aan bereikte successen, de handdoek m de nng gegooid HiJ IS
opgevolgd door de Oostennjker Valenbn lnzko De oep om de afbouw van de OHR en de IG te laten
vertegenwoordigen door de European Umon Spec1al Representatrve (EUSR) eemt toe, zowel onder
BosniSche polrtJc1 als bmnen de IG
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De kans op terronsttsche aanstage op de Balkan wordt relattef kle1n geacht. de aanwez1ge radlcaal-'slamltische netwerken aldaar lijken meer gericht op ondersteuning van terrans sche activ1te1ten
elders 1n de wereld Zoweltn Bosn1e-Herzegov1na als m Kosovo worden in ernal!Ona le ctvtele en mthtalre locaties echter wel met enige regelmaat door verdachte elementen geobserveerd.

.,
.,

IRAK
•
Smds november 2008 ltgt het gemtddeld aantal aanslagen m Irak rond de tien per dag Daarvoor
nam het gemiddeld aantal aanslagen at van 45 (begrn 2008) tot het hUtdtge mveau De meeste aa slagen worden gepleegd in de regto MNO-N, gevolgd door MND-Bagdad De lntemattonal Zone, werken leeflocatie van de Nederlandse mthtatren, werd gedurende de rapportagepenode één maal getroffen door een aanslag met md1rect vuur Aanslagen met mdtrect vuur vormen de groots e dre1gmg voor
de Nederlandse mtlllairen Oe dre1g1ng IS te kwalificeren als matig en de waarschijnlijkheld als mogelijk
•
Oe eerste week van maart kenmerkte z1ch door een tweetal aanslagen in Bagdad waarb tJ een
groot aantal slachtoffers vtelen BIJ een aanslag op een wervmgsbureau van de Iraakse polrhe en een
aanslag op een conferentte voor na ionale verzoentng kwamen tenmtnste 61 mensen om het leven en
raakten meer dan honderd mensen gewond Het Iraakse vethghetdsapparaat 1s een lonend doelwtt,
waarbiJ de aanslagen de potentrele macht van de groeperingen moeten onderstrepen, en de onmacht
van het veiligheidsapparaat om hter tegen op te treden Grootschalige aanslagen als deze zullen ztch
op de mlddellange termtjn blijven voordoen Er ZIJn evenwel geen aanWIJZingen dat het geweld op de
korte termijn, m navolging van de aanslagen 1n begm maart, zal toenemen
-

Op poi1!Jek niVeau is de aandacht vooral gencht op de nasleep van de provinciale verkiezingen

~e wm aar was de SJHtisch-rehgteuze Daawa-pariiJ van premier ai-Malik1, ten koste van haar rivaal
ISCI, de andere SJIItische regering spartij Daawa heeft m de afgelopen weken getracht 1n de provtnc1es
allianties te slwten met de Sadr-parttJ Deze besprekingen z1jn evenwel goeddeels mtslukt, mede omdat Daawa te dommant acteerde. De Sadr-part1j zou nu toenadering zoeken tot ISCI Het parlement
(met reces tot begtn apnl) IS er nog steeds n1et 1n geslaagd een nteuwe voorzttter te k1ezen. Deze pos itie IS vacant smds december 2008

LIBANONJUNTSO
•

ln Libanon staat het polrtteke leven steeds meer tn et teken van de parlementsverkiezingen op 7
Het eenheidsl<abmet onder letding van premter ai-Sintura, waann zowel hel zogeheten an •Synsche als het pro-Synsche blok IS vertegenwoordigd , beperkt ZICh tot het afhandelen van de lopende zaken , zoals het vaststellen van het budget van 2009. Ofschoon politieke leiders hun respectievelijke aanhang manen ztch te beheersen, 1s het waarschiJnliJk dat ztch tn de aanloop naar de verkteztngen af en toe geweldstnctdenten zullen voordoen De ressenbmenten op straat tussen de ve sch illende bevolkingsgroepen duren voort Een grootschalig gewapend con tct, zoals in met 2008 wordt
evenwel nre verwacht

JUni

De Libanese strijdkrachten zullen nog 66r de verk1ez1ngen tn JUni worden voorzten va de eerste
Tevenng M60A3 tanks De tanks, waarvan er naar vertu td t 66 worden geleverd, maken deel utt van
Amenkaanse steun aan het Libanese leger Op dtt moment worden de tanks 10 Jordame voomen van
een upgrade (o a lntegrated F1re Control System ) De levering betekent een aanztenhJke verbetertng
van het huidige arsenaal, dat bestaat utt verouderde T-54/55 Een eerdere toezegg1ng van Belgie met
betrekking tot levenng van veerttg Uitgefaseerde Leopard A 1 tanks zal (waarsch tJnhJk) geen goedkeunng knJQen van DUitsland
Libanon heeft aangegeven be oefte te hebben aan n1e -Ie ale wapens voor het uttvoeren van n'ör-ëontrol BiJ ongeregeldheden treedt op d1t moment m de meeste gevallen het Libanese leg er op
Het beschtkt echter over onvoldoende mtddelen om proporttoneel op te kunnen treden tn een escalerend geweldsspectrum Tot nu toe Z.IJn er geen landen dte Libanon tn deze behoefte zullen gaan voorZien
-

Ook de luchtstrtJdkrachten ontvangen meuw mateneef Na eerdere donaties van bewapende Ga-

re!re verkenn1ngshelikopters, leveren de VAE dezer dagen !ten overtollige Puma medtum transporthe-
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hkopters Levenogen van gevechtsvliegtUigen liggen gevoelig (zeker m de VS) en ZIJn ot dusver Uitgebleven Momenteel z1jn onderhandelingen gaande over het verknjgen van Hawk toestellen urt de
VAE Rusland bood begin d1t jaar tien MIG-29/FULCRUM muitHole gevechtsvliegtUigen aan Ltbanon
accepteerde imtleel d1t aanbod, maar het IS echter onzeker of het contract oaadwerkeiiJk IS getekend
Heikel punt zullen de hoge operatiekoste van oe M1G's ZIJn Het beperkte Libanese defensiebudget
kan de kosten van dit geavanceerde en dure toestel eigenliJk met dragen

n

,.

.,

De ore1gmg UI! radicaal-soenmtische hoek, met alleen tegen lsrael, maar ook tegen UNIFIL of
=ere westerse doelen, houdt aan Er moet aanhoudend rekemng worden gehouden met act1es van
deze extremisten d1e z1ch onttrekken aan de greep van de l1banese overheld en z1ch verborgen houden 1n enkele PalestiJnse vluchtelingenkampen . De scherpe veshghetdsmaatregelen van de Lsbanese
auton e1ten en hun druk op de - veelal door Fatah gedomineerde - kampbesturen belemmeren de
uilbouw van de acttviietten van de extremisten Desondanks vormen deze elementen en mthlante Paleslljnse cellen de grootse potentiele dre1g1ng voor westerse (VN-)mtlrtatren op dit moment

.:
-I

SU DAN
'I

•
Op 4 maart deed het Strafhof een aanklacht u1tgaan jegens AI-Bashir vanwege oorlogsmtsdaden
en mtsdaden tegen de menselijkheld De door Ocampo eveneens verzochte aanklacht wegens genocide werd n1et gehonoreerd D1t letdde 1n Sudan. 1n hoofdzaak beperkt tot Khartoum, tot een reeks van
strak geregisseerde demonstraties tegen het Strafhof en de vermeende Westerse machtnatJes die
hierachter zouden steken vanUit Westerse landen met neo-koloniale asp1rat1es Geweldplegtngen Jegens buiten lande rs, en met name Westerlingen, bleven Uil Wel werd een 16-tal NGO's (3 lokaal, 13
1ntema onaal) het verder werken 1n Darfur verboden, en aangezegd et land te verlaten ZIJ zouden
z1ch n1et aan hun mandaat hebben gehouden, en samen hebben gewerkt met het Strafhof

(

I

Ondanks Uitgebrelde steun vanu1t onder meer de Afnkaanse Ume en de Arabische L1ga, en meer
erughoudend biJgestaan door de Volksrepubliek Chtna en de Russtsche Federatie, 1s het Khartoum
met gelukt om een procedure Jegens AI-Bash1r op voorhand te doen uitstellen middels het art1kel 16
van· het Statuut van Rome (uitstel voor elkens één Jaar, e gelasten door de VN Ve1hghe1dsraad)

~~~ De Uitzetting van de m Darfur acbeve NGO's, waarvan er nog meer kunnen volgen, zal een nog

ongekend effect hebben op de humanitaire situalle 1n Dartur Weliswaar zegt Khartoum de ontstane
lacunes te kunnen opvulle door lokale organ isaties en groepen Uit de Arabische wereld , maar of d1t
naadloos zal geschieden hjkl onwaarschiJnlijk Toch hjkt er vooralsnog geen reden om te vrezen voor
werkeliJk acute taferelen

•
Met het Uitzette van de NGO's heeft Khartoum weer eens op treffende en mventieve WIJZe aangegeven wte er 1n Sudan de baas 1s BIJ een gebrek aan Wil en mogelijkheld om een krachtig tegenstgnaal te geven, ZIJn er voor de Westerse landen we1mg andere mogelijkheden dan de toon m te
houden en vooral de continUltelt van het humanitaire wer1< te laten prevaleren Dat Khartoum bij d1t al
de eigen bevolking treft en m giJZeling neemt, zal het regtem - als gebrulkeiijk - wetmg deren

(

llllln

de aanloop tot de daadwerkelijke uttvaard1gmg van de aanklacht IS er druk gespeculeerd omtrent verwachtingen van mogeliJke onvethghetd van {met name Westerse) b 1tenlanders en VN personeel VanUit de MIVD werd deze mogelij ke dre1g1ng biJ voortdunng als laag mgeschat, en Inderdaad is
van werkelijk bedreigende actles geen sprake geweest Zelfs de kortdurende gtjzehng van een dnetal
Westerse medewerkers van de NGO Méd1cms Sans Frontlères (MSF) hJkt vooral doelgenchte milmidatJepoging te ZIJn geweest, zonder verdere bedoelingen

-

De WIJZe waarop Khartoum heeft gereageerd, was voorspelbaar vanUit de wens van het regtem
om ZICh biJ voortdunng als een betrouwbaar een verdragsgetrouw partner te presenteren. Htermee
kan het regiem belangnJke partners aan ztch bliJven bmden Excessen zouden hteraan enkel afbreuk
doen Het u1tzetten van de NGO's levert met een dergelijke afbreuk op de gestelde motivatie htertoe
stoelde op soevereinttettsgronden als het bestraffen van vermeende sptonageacltvttetten

• • • Eén en ander maakt dat m Soedan het dretgmgsbeeld voor de 1nzet van Nederlands Defensiepersoneel ongeWIJZigd bliJft, met een lage geweldsdre1g1ng vanu1t mteme pohtteke ontwtkkehngen , al
dan n1e als react1e op externe 101 tabeven zoals de aanklacht van et Strafhof
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Voor de tnzet m UNMI S (CtvPol en UNMO, dtverse sectoren, stafofftcter hoofdkwartter Khartoum)
nstco op plotseling opvlammende noord-zu1d spanmogen van lokaal karakter 1n de zogenaamde "dne gebteden" {Abyet, Nuba Mountatns, Southern Blue Ntle) De tnctdenten m Malakal van a gelopen Januan hebben dtl wederom onderstreept Als voorheen echter was
geen enkele doe lbewuste pog tng om VN-personeel letsel toe te bren gen, en biJ WIJZe van ongeluk ts
dtt ook anderm aal met geschted Btnnen het tnzetgebted va n UNMIS blijft vanwege penkelen rondom
het LRA ook onvermmderd een verhoogde dretgtng aanweztg tn Western Equatona In het gehele lnzetgebted bhJft sprake van gewelddadtge tnter-communale twtsten vanwege zaken als toegang tot
wesdegrond en veedtefstal Ook hier echter ts btJ voortduring geen sprake van entgenet bewuste bed re~g m g Jegens VN -personeel

blij?t er onvermmderd een verhoogd

"

I'

•
Voor de Nederlandse tnzet 1n UNAMIO (stafofftcter f't oofdkwart:J er tn EI-Fasher) bliJft onvermtnderd
een verh oogde dretg tng bestaa n btJ mogelijke bewegtngen butten El-Fasher
I

'

-

r' ·

Als ka nttekemng mag gew ezen worden op ree en e u1tlabngen van prestdent AI-Bashtr Naar het
lrjkl als reactie op het succes van het eenzenden van de 13 NGO's u1t Oarfur, stelde hiJ dat het streven zal ZIJn om btn nen één Jaar alle but!enla dse NGO's utt Sudan te weren. N1et dUidehjk IS of hiJ
doelde op het noorden , of op het noorden en het ZUlden In het laats e geval zal dtt tot spannmgen met
Zutd-Sudan kunn en leiden Maar ook als enkel het noorden wordt bedoeld, kan wtvoeren van d1t plan
het spanntngspote ntteel in de "drie gebteden" verder voeden
TSJAAD

- D e ve11tghetdss1tuatte tn SJaad ts smds het begtn van 2009 ongew1jz1gd en relatief kalm
•
VN-mtsste MUNIRCAT heeft op 15 maart fo rm eel de ac v1etten van EU FOR TCHAD/RCA overgenomen Het MUN IRCAT HQ kampt nog met grote vullingproblemen wat ZIJn weerslag za l hebben op
de te ontplooten actiVfletten tn de Area's of Operat1ons (AOO's) Oe overgave van de AOO zelf lijkt
vooralsnog voorspoedtg te verl open Het IS de verwachttng dat de situatte tn de MUN IRCAT AOO ook
rustig zal bliJven Wel zullen cnm tnele spotlers actief bliJven Deze vormen helaas echter een onderdeel van de lokale Tsjadische cultuur
-

Het TsJad tsche leger (FAS), d1e haar postttes langs de TsJadisch I Sudanese grens heeft verJn de ogen van TsJaad) tn het handhaven
van de vethgheldssttuatle Dtt zal het MUNIRCAT op termiJn met makkelijker maken haar taken utt te
voeren BtJ het op ZtJn etnde lopen van de EUFOR misste leken de autonietten ZICh al mmder caoperatiet op te stellen Dtt uttte ztch onder meer tn het beperken van de treedom of movement van Poolse
en Nederlandse EUFOR eenheden 1n hun respec eveliJke AOR. medto februan Jl H1ermee Wilde de
regenng waarschiJnlijk de toekomstige relalle met MINURCAT op voorhand dutdelijk stellen

~ zal een steeds belangnjkere rol gaan spelen (zeker

Ook de meuwe ntet-West-Europese batalJons 10 de MUNIRCAT A.OO zullen de komende t]d
ian9zaam maar zeker getest gaan worden door vooral cnmtnele spo1lers Aangezten het respect voor
de EUFOR troepen tn Tsj aad aan het eind van de m1sste al tanende was , zal deze trend zich zeker
voortzetten gencht op de oepen urt Ghana, Nepal en Togo
In de hoofdstad N'OJamena ZIJn de emoties hoog opgelopen na he verbod op het gebrutl< van
herutskool en levend hout, medto Januan 2009 Een demonstratie op 14 Januan, waaraan voornamelijk
vrouwen deelnamen, werd door het op reden van polltie en legereenheden onmogelijk gemaakt Ongeveer 99 procent van de Tsjadtsche bevolktng kookt op houtskool of sprokkelhout. zo ook in
N'OJamena Dtt betekent dat de maatregel, dte alleen nog maar tn N'Ojamena geldt, vnJWel de geh ele
bevolkmg raakt met UJtzondenng van de nJkere bovenlaag Verwoes Jntng van TsJaad 1s een groot
probleem en de bestn]dtng hrervan IS één van de (op echte) speerpunten van het beleid van de hutdlge regering Oéby De regenng liJkt ztch geen zorgen te maken over de af\ovezrghetd van een alternatleve brandstof Naar verwachhng zal Prestdent Déby tot inkeer komen en het beletd en1gsz1ns aanpassen aan de reahte1t lnm tddels hJken de grootste emo es wel te z1jn afgenomen .
•
Oe rebelfencoahtte Umon des Forces pour la Rés1stance (UFR) maak e op 18 Janua 1 haar statuten bekend waann de coalttte haar orgamsatonsche samenstelling utteen zet Oe formele eenword tng
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van het Ts)adrsche verzet heeft de aandacht weten te krrJgen van de bmnen landse en buitenlandse
medra Wederom IS een breed plan gep esenteerd en wordt 1n delall 1ngegaan op de orgamsatorische
samensteilrog van de nreuwe coalrtre Opvallend IS dat de meeste organen bestaan ut! een veelvoud
aan personen De achterliggende gedachte IS dat eendracht macht maakt om net ns1co e verm1jden
dat de coafi 1e na enkele we en weer rn tweedracht wteenvalt Aangez1en he pohtteke spel ussen
Ts;aad er Sudan nog met gespeeld lijkt e Zijn, 1s de mschatttng dat de Sudanese autorrte1ten nog Willen wachten met het eventueel ten tonele brengen van de UFR Daarnaast hjkl de UFR nog veel organrsatonsche hmdermssen le moeten overwtnnen om effectlef te kunnen optreden
SOMALlE

•
Het Luchtverded1grng- en Commandofregat (LCF) HrMs De Zeven Provmcten neemt van med1o
maart tot begtn JUit 2009 deel aan de Standard Nava/ Maritime Group 1 (SNMG1 ) operatie · PEARL"
Deze operatie zal vooral m de lnd1sche oceaan pfaatsvmden, onderbroken door d1verse havenbezoeken Tijdens de operatie wordt het schip mgezet voor ant1p1ratenj actres tn de Golf van Aden en voor
de kusten van Somatie en Ken ra met de operatie •ALLlED PROTECTOR" Dit ter beschermrog van
koopvaardiJSchepen
De operatie "ALL /EO PROTECTOR• IS bedoe ld voor patrou11le en ondersteunrng van de EU man= e operatie "ATALANTA" biJ antrp1ratenJ actres De anhpiratertj operatie wordt Uitgevoerd m twee
penodes waarvan de eerste plaatsvmdt van 24 maart tot 21 apnl2009 en de tweede van 15 JUni tot 29
j uni 2009

()

•
In augustus 2009 wordt het Luchtverdediging- en Commandofregat (LCF) de HrMs Evertsen Ingezet voor ant1 ptratenJ actJes 1n de Golf van Aden en 1n de ustwateren van oost Afnka Het fregat zal
v1er maanden als vlagschip drenen voor de EU-operatie "ATALANTA" De bescherrmng van de World
Food Program (WFP) schepen zal een van de hoofdtaken van het sch1p ZIJn
Op d1t moment worden m de wateren voor de kust van Somalle 1n totaa r zeven buitenlandse
m pen gekaapt Het zwaartepunt van de l<aplngactJVtletten hgt 10 de Golf van Aden waarbiJ de kapers afkomstig wt Puntland een hoofdrol vervullen Het aantal (pogingen tot) kaptngen binnen en butten de temtonale wateren van Somalle en KentaIS eveneens hoog De dre1gtng van de 'reguliere' piratengroepen voor manoeschepen en schepen dte worden geescorteerd IS door de toenemende omvang en bewapentng van de mannaschepen laag tot mabg
•
Met de toename van manoeschepen 1n en nabrJ de Somalische wateren , moet echter wel rekenmg; worden gehouden met aanslagen op zee door ISlamtStlsche groepenogen waaronder de AIShabaab. Verschillende radicale 1slamrstJsche groepenngen keren ZJCh rn toenemende mate tegen de
rn Somahé aanwez1ge westerse (hulp-)organisaties Ook de troepen van de AU vredesmacht AMISOM
vorm en daarbrj een doelwit BIJ besch1et1ngen medio februan Jl op een AU bas1s 1n de hoofdstad Mogadishu kwame n 11 Burundese mtlt!atren om het leven Deze aanslag 1s opgee1st door AI-Shabaab.
d1e aankondigde meer aanslagen te zullen plegen

}

Mocht AI-Shabaab overgaan tot het plegen van aanslagen tegen westerse (manne)schepen, dan
marineschip sblltgt, voor anker gaat of afmeert in een van de havens
of voor de kust De geescorteerde schepen lopen ris1co biJ het lossen m havens of biJ lossen d1cht onder de kust Derhalve zullen op deze momenten act1vrte1ten rondom mannaschepen extra goed tn de
gaten moeten worden gehouden lnd1en nod1g, kan op grond van het recht van zelfverded1gmg proparttoneel tegen een dre1gtng worden opgetreden

-

i'S'l'i'ët nsfCO het grootst als een
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