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Campagnetekst: Bouwen aan vrede – 		
Mag het wat m€€r zijn?

Op de voorpagina van dit dossier pronkt een feestelijke
taart. Al 30 jaar lang voert de Vlaamse Vredesweek jaarlijks
campagne omtrent een actueel vredesthema. Altijd bevlogen
en niet zonder resultaat. Dat mag gevierd worden!
Maar is er wel reden tot feest? Tussen 2005 en 2016
vertienvoudigde het aantal dodelijke slachtoffers door
oorlogsgeweld. In 2019 waren bijna 71 miljoen mensen op de
vlucht voor oorlog en geweld. Wat stelt België daar tegenover?
Een zeer bescheiden stukje van zijn budget. Het beeld op de
cover staat vooral daar symbool voor.
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België als vredesbouwer in de VN-Veiligheidsraad:
van woorden naar daden
Willem Staes
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Gesprek met Marc Pecsteen, Belgisch 		
vertegenwoordiger VN-Veiligheidsraad
Interview: Willem Staes
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Gesprek met Bertrand de Crombrugghe, 		
hoofd dienst Vredesopbouw FOD BuZa
Interview: Willem Staes

In dit dossier geven we eerst een overzicht mee van de
bijdragen die België vandaag levert aan vrede. We kijken
kritisch naar de investeringen die ons land doet in vredes- en
maatschappijopbouw, en naar onze rol in de totstandkoming
van efficiënte VN-vredesoperaties. Conclusie: Mag het wat
m€€r zijn?
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Gesprek met Jean-Paul Deconinck, 		
bevelhebber VN-missie in Mali
Interview: Willem Staes

Deze oproep komt er in een specifieke context, nu België in
2019 en 2020 zetelt in de VN-Veiligheidsraad en een nieuw
regeerakkoord de krachtlijnen van het Belgische beleid tot
2024 moet vastleggen.
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‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’ was de slogan
waarmee ons land verkozen werd in het hoogste
veiligheidsorgaan in de wereld. We vroegen Marc Pecsteen,
Belgisch ambassadeur bij de Veiligheidsraad, hoe hij dat
concreet ziet.
Meer investeren in vredes- en maatschappijopbouw is een
eerste eis van de Vredesweek. We confronteren Bertrand de
Crombrugghe, hoofd dienst Vredesopbouw bij Buitenlandse
Zaken, met de daling van het Belgisch budget voor
Vredesopbouw en gaan dieper in op hoe de gereduceerde
middelen aangewend worden.

Colofon

Een tweede eis is om te zorgen voor efficiënte
vredesoperaties. Wie beter aan het woord te laten dan
Jean-Paul Deconinck, die in 2017-2018 bevelhebber was van
MINUSMA, de VN-missie in Mali?
21 september - 2 oktober 2019

Rekening houden met de stemmen van het terrein is een
derde eis. Bouwen aan duurzame vrede is alleen mogelijk als
de lokale burgers betrokken zijn. Vredesweekgetuige John
Malith Mabor uit Zuid-Soedan vertelt er ons alles over. Het
verzamelen van data over veiligheidsrisico’s en -noden is de
essentie van zijn werk.
Deze drie eisen worden gesteld door Pax Christi Vlaanderen
en de meer dan 30 Vredesweekpartners. Zij zullen ervoor
zorgen dat de Vredesweek van 21 september tot 2 oktober
2019 over heel Vlaanderen en Brussel weerklank zal hebben.
Dankzij het nieuwe platform Westhoek Vredeshoek zal de
boodschap dit jaar in de Westhoek extra krachtig weerklinken.
We stellen de nieuwe partner aan het slot van dit dossier
graag aan jullie voor.

Coverbeeld:
Campagnebeeld van Vredesweek
2019.
Ontwerp: Christophe Boost

Thomas Deweer
Vredesweekcoördinator
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CAMPAGNETEKST: BOUWEN AAN VREDE – MAG HET WAT M€€R ZIJN?
België zetelt in 2019 en 2020 in de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties. Onder het motto ‘Consensus smeden, bouwen
aan vrede’ voerden Belgische diplomaten de afgelopen jaren
campagne om die zetel in de wacht te slepen. Tijdens de Vlaamse
Vredesweek, die loopt van 21 september tot en met 2 oktober
2019, voert Pax Christi Vlaanderen actie om deze mooie woorden
om te zetten in concrete daden.

5 miljoen euro.5
Vergelijk dat met de 15.000 miljoen euro die beschikbaar is voor
nieuwe gevechtsvliegtuigen...6
Het moment om het verschil te maken
Het lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad en de
onderhandeling van een nieuw regeerakkoord voor de periode
2019-2024 bieden een uitstekende gelegenheid om opnieuw
een concrete voortrekkersrol te spelen in internationale
vredesdebatten. Tijdens de Vlaamse Vredesweek 2019 roept Pax
Christi Vlaanderen daarom op tot geloofwaardige investeringen
in vrede.

Oorlog en geweld maken de afgelopen jaren opnieuw sterk
opgang. Het aantal landen dat in conflict verwikkeld is, bereikte
in 2016 de hoogste piek in de afgelopen dertig jaar. Tussen 2005
en 2016 vertienvoudigde het aantal dodelijke slachtoffers door
oorlogsgeweld.1

In de eerste plaats via investeringen in vredes- en
maatschappijopbouw. Maar evengoed via het ter beschikking
stellen van voldoende middelen aan VN-vredesoperaties, en
door te ijveren voor efficiënte mandaten van VN-vredesoperaties
die gericht zijn op de specifieke noden van de lokale
burgerbevolking.

De menselijke en economische tol van zoveel geweld is enorm.
In 2019 bereikte het aantal vluchtelingen en intern ontheemden
een pijnlijk historisch record van 70,8 miljoen.2 Nooit waren meer
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Desondanks regeert
ook vandaag de waan van de dag.
Maak werk van conflictpreventie en vredesopbouw

Enkel op die manier kan België zich op het internationale toneel
opwerpen als een geloofwaardige vredesbouwer.

Het kan anders. Landen moeten conflictpreventie en
vredesopbouw centraal stellen in hun beleid. Een ambitieus
vredes- en veiligheidsbeleid dat rekening houdt met de lokale
noden en uitdagingen, waarbij mensenrechtenactivisten en
vertegenwoordigers van de burgermaatschappij worden
betrokken als volwaardige vredesactoren, werkt. Het redt
mensenlevens én is een kostenefficiënte investering in de
toekomst. Een gezamenlijke studie van de Verenigde Naties
en de Wereldbank uit maart 2018 berekende bijvoorbeeld
dat de internationale gemeenschap via effectieve preventieinspanningen tot 70 miljard dollar per jaar zou kunnen besparen.3

Een oproep aan de nieuwe regering
De nieuwe federale regering moet investeren in een
nieuw vredesklimaat: een ambitieuze vredespolitiek die de
grondoorzaken van gewapend conflict aanpakt en bescherming
biedt aan burgers in conflictgebieden.
Het is eenvoudig: wie vrede wil, moet ook willen investeren
in vrede. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten
we ze ook een echt budget geven.
De Vlaamse Vredesweek 2019 roept daarom de nieuwe federale
regering op om de volgende maatregelen te nemen:

Wat kan België doen?
België zetelt in de VN-Veiligheidsraad onder het motto
‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’. Een krachtige
boodschap die meer dan ooit nodig is. Maar mooie woorden
volstaan niet. We verwachten concrete actie en extra
engagementen van de federale regering. Dat is ook dringend
nodig, de afgelopen jaren werd stevig het mes gezet in concrete
Belgische engagementen.

Investeer in vredes- en maatschappijopbouw: verhoog de
Belgische financiële bijdrage aan het VN-Vredesopbouwfonds
en het budget Vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken.
Verzeker dat het toekomstige federale regeerakkoord (2019-2024)
concrete en substantiële engagementen bevat inzake extra
investeringen in vredesopbouw en maatschappijopbouw.
Zorg voor efficiënte VN-vredesoperaties: verhoog de
Belgische bijdrage aan VN-vredesoperaties. IJver als lid van de
VN-Veiligheidsraad voor doelgerichte en efficiënte mandaten van
VN-vredesoperaties, die gebaseerd zijn op de concrete noden
van de lokale burgerbevolking.

Tussen 2006 en 2019 droeg België nauwelijks 7,8 miljoen dollar
bij aan het VN-Fonds voor Vredesopbouw. Dat is gemiddeld 0,56
miljoen per jaar, om wereldwijd vrede op te bouwen. 4
Ook in eigen land moet het budget Vredesopbouw van de FOD
Buitenlandse Zaken, dat een decennium geleden nog meer dan
20 miljoen euro bedroeg, het al jaren stellen met een schamele

Laat de stem van het terrein horen: verzeker dat lokale
mensenrechtenactivisten en vertegenwoordigers van de lokale
burgermaatschappij uit een specifieke conflictzone regelmatig
gehoord worden bij het nemen van beslissingen op het niveau
van de VN-Veiligheidsraad.

1 https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/
publication/pathways-for-peace-inclusive-approaches-to-preventing-violentconflict.

5 https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_
veiligheid/conflictpreventie_en_vredesopbouw

2 https://www.unhcr.org/news/press/2019/6/5d03b22b4/worldwidedisplacement-tops-70-million-un-refugee-chief-urges-greater-solidarity.html
3

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337

4

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/PB000

6 https://www.knack.be/nieuws/belgie/regering-kiest-vooramerikaans-f-35-gevechtsvliegtuig/article-normal-1384973.html?cookie_
check=1550841204
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BELGIË ALS VREDESBOUWER IN DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: VAN WOORDEN NAAR DADEN
•

België zetelt in 2019 en 2020 in de VN-Veiligheidsraad. Ons land
profileert zich op het allerhoogste internationale toneel als een
belangrijke vredesbouwer. Een ambitie die Pax Christi en de
Vredesweekpartners enkel kunnen toejuichen. Maar in hoeverre
voegt België ook de daad bij het woord? Met andere woorden:
hoe zit het met de Belgische investeringen in vredesopbouw
en maatschappijopbouw? En welke rol speelt België in de
totstandkoming van efficiënte VN-vredesoperaties?

•
•
•

De uitvoering van vredesakkoorden en ondersteuning van
een politieke dialoog
De promotie van vreedzame conflictresolutie- en
samenlevingsinitiatieven
De heropleving van de lokale economie en creatie van een
vredesdividend
Het herstel van bestuur en basisdiensten

Tijdens een recent debat in de Veiligheidsraad (december 2018)
benadrukte VN-secretaris-generaal Guterres het centrale belang
van het Vredesopbouwfonds. Guterres stelde in een eerder
rapport al dat “the Peacebuilding Fund, as a timely, catalytic and
risk tolerant instrument, is a critical vehicle as the United Nations
steps up its efforts to build resilience and drive at a greater scale,
integrated United Nations action for prevention”.1
De Verenigde Naties schatten dat het VN-Vredesopbouwfonds
500 miljoen dollar per jaar nodig heeft. Het fonds heeft echter
te kampen met een chronisch gebrek aan middelen. Ook de
Belgische bijdrage aan het Vredesopbouwfonds is erg beperkt.
Tussen 2006 en 2019 droeg België 7,8 miljoen dollar bij aan dit
fonds.
De Belgische bijdrage verzinkt in het niets tegenover de steun
van verschillende Europese lidstaten: Zweden (155,3 miljoen
dollar), het Verenigd Koninkrijk (155,1 miljoen), Duitsland (121,6
miljoen), Nederland (106,4 miljoen), Noorwegen (80,8 miljoen),
Denemarken (30,6 miljoen), Finland (24,7 miljoen), Ierland (22,6
miljoen) en Spanje (17,9 miljoen). 2

Foto: Permanente Vertegenwoordiging van België in de VN

Op 8 juni 2018 werden België en vier andere landen (Duitsland,
Dominicaanse Republiek, Zuid-Afrika en Indonesië) verkozen
als niet-permanente leden voor de periode 2019-2020.
Sinds 1 januari 2019 zetelt België voor twee jaar in de VNVeiligheidsraad. Onder het motto ‘Consensus smeden, bouwen
aan vrede’ voerden Belgische diplomaten de afgelopen jaren
campagne om die zetel in de wacht te slepen.

Binnen de FOD Buitenlandse Zaken bestaat ook een
basisallocatie Vredesopbouw. In de begroting voor 2019 wordt
daarvoor slechts vijf miljoen euro vrijgemaakt. Dit past in een
bredere trend, waarbij sinds het begin van de huidige legislatuur
(2014-2019) drastisch het mes werd gezet in de middelen voor
vredesopbouw.

In wat volgt gaan we dieper in op drie vragen: hoe zit het met de
Belgische investeringen in vredesopbouw? Welke investeringen
doet België in maatschappijopbouw? En welke rol speelt België
in de totstandkoming van efficiënte VN-vredesoperaties?

In 2015 daalde het beschikbare budget voor deze basisallocatie
met maar liefst 67,5 %, van 14,8 miljoen (in 2014) naar 4,8
miljoen euro. In de daaropvolgende jaren bleef het budget voor
vredesopbouw steevast schommelen rond de vijf miljoen euro.
Indien men de hele periode tussen 2005 en 2019 in rekening
neemt, is er sprake van een nog drastischere daling van de
beschikbare middelen, met 79,5 %.

Hoe zit het met de Belgische investeringen in
vredesopbouw?

Binnen deze zeer beperkte budgettaire marge specifiëren
de huidige richtlijnen van de basisallocatie Vredesopbouw3
dat projectvoorstellen moeten aansluiten bij een reeks van
thematische en geografische prioriteiten:

De Belgische investeringen in vredesopbouw situeren
zich voornamelijk in twee mechanismen: het VNVredesopbouwfonds, officieel VN-Fonds voor Vredesopbouw
(UN Peacebuilding Fund, PBF) en de basisallocatie
Vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken.

·

Het VN-Fonds voor Vredesopbouw is een flexibel VNfinancieringsmechanisme. Het werd opgericht in 2006 en
financiert momenteel meer dan 120 projecten in 25 landen.
Deze projecten zijn gericht op vier types van activiteiten:

4

De thematische prioriteiten situeren zich in
een aantal domeinen waar België de nadruk op
legde tijdens zijn campagne voor een zetel in de
Veiligheidsraad: conflictpreventie (met een bijzondere
nadruk op bemiddeling en de rol van vrouwen);
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Enerzijds omdat veel partnerlanden van de gouvernementele
samenwerking zich in een fragiele situatie bevinden. Anderzijds
omdat verschillende humanitaire en politieke crises waarin
België humanitaire hulp verschaft steeds langer duren. Volgens
de beleidsnota 2019 is het in dergelijke landen (niet noodzakelijk
partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking)
belangrijk om de “transitie naar ontwikkeling te ondersteunen
door de grondoorzaken van fragiliteit, conflict en humanitaire
crisissen aan te pakken”.

bescherming van burgers (in het bijzonder kinderen);
ontwapeningscampagnes; bevordering van de
mensenrechten (in het bijzonder van vrouwen en
kinderen) en versterking van de rechtstaat; de strijd tegen
straffeloosheid; de strijd tegen gewelddadig extremisme
en terrorisme; en de impact van klimaatverandering op de
veiligheidssituatie van burgers.
·

De geografische prioriteiten omvatten regio’s waar
de Belgische regering een ‘Comprehensive Approach’
wil implementeren (met name de Sahel, Irak, Syrië en
Tunesië) en ook de twaalf lidstaten van de Internationale
Conferentie van de Regio van de Grote Meren. Projecten in
buurregio’s van deze prioritaire regio’s kunnen eveneens in
beschouwing worden genomen voor projectfinanciering.

In 2017 werd daarvoor binnen het Directoraat-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking een nieuwe directie Humanitaire
Hulp en Transitie (D5) opgericht. Deze directie bestaat uit twee
diensten: Humanitaire Hulp (D5.1) en Transitie naar ontwikkeling
en goed bestuur (D5.2). Deze laatste dienst moet de
bevoegdheden en het beheer van samenwerkingsinstrumenten
met betrekking tot situaties in transitie gelinkt aan langdurige
crises groeperen.

Tabel 1: Evolutie basisallocatie Vredesopbouw FOD
Buitenlandse Zaken, 2005-2019 (cijfers in miljoen euro)

2019

Initiële kredieten Aangepaste Realisaties
kredieten
5,0

2018

5,0

5,0

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

5,0
4,96
4,8
15,525
16,348
20,625
20,201
23,435
NA
NA
24,766
24,4
24,0

5,0
4,96
4,8
14,786
16,199
20,139
20,201
NA
23,81
NA
NA
24,4
24,475
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De belangrijkste budgetlijn hiervoor is de basisallocatie
Maatschappijopbouw en goed bestuur. Voor 2019 wordt een
bedrag van 27,9 miljoen euro voorzien. Dit is een gevoelige
stijging (+ 136 %) in vergelijking met het begin van de huidige
legislatuur (nl. 11,85 miljoen in 2014).

3,629
11,622
4,351
6,243
8,143
15,728
23,092
20,2
20,515
21,376
NA
NA
24,461

Tabel 2: Evolutie basisallocatie Maatschappijopbouw 20042019 (in miljoen euro)
Initiële kredieten

Welke investeringen doet België in
maatschappijopbouw?
Naast de middelen voor vredesopbouw binnen de FOD
Buitenlandse Zaken, bestaat er binnen het Directoraat-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking (DGD) ook een budgetlijn voor
‘maatschappijopbouw’.
Maatschappijopbouw is één van de drie prioritaire thema’s
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, naast
mensenrechten en waardig en duurzaam werk. De beleidsnota
Ontwikkelingssamenwerking 2019 besteedde heel wat
aandacht aan de rol van ontwikkelingssamenwerking in fragiele
contexten.

Aangepaste Realisaties
kredieten

2019

27,976

2018

23,205

23,208

2017

33,328

33,328

16,909

2016

17,474

22,232

68,648

2015

12,82

12,82

1,492

2014

11,85

11,85

5,6

2013

14,4

11,75

4,171

2012

10,0

9,4

/

2011

34,48

/

/

2010

27,0

35,201

/

2009

NA

24,0

23,996

2008

NA

NA

19,1

2007

21,0

NA

NA

2006

14,0

16,5

NA

2005

4,0

9,0

4,069

2004

NA

4,0

5,098

Welke rol speelt België in de totstandkoming van
efficiënte VN-vredesoperaties?
Het opstellen en goedkeuren van de mandaten voor een VNvredesoperatie is één van de belangrijkste bevoegdheden van
de VN-Veiligheidsraad. De afgelopen jaren vonden verschillende

De beleidsnota benadrukt dat ‘vrede en veiligheid’ een
prioriteit is van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
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grote hervormingen plaats van dergelijke vredesoperaties.

•

In juli 2015 voltooiden de Verenigde Naties een grote ‘review’
of evaluatie van de VN-vredesoperaties, dankzij het High-Level
Independent Panel on Peace Operations (HIPPO). Het HIPPOrapport formuleert 166 aanbevelingen, die uiteenvallen in
vier grote thematische assen: 1) het primaat van de politiek;
2) de flexibele en contextspecifieke inzet van verschillende
soorten VN-vredesoperaties; 3) de versterking van regionale
partnerschappen; en 4) het belang van een aanpak die focust op
het terrein en de lokale bevolking.
In 2015 werd ook een nieuw ‘Peacekeeping Capability Readiness
System’ opgericht. VN-lidstaten kunnen via dit systeem
aangeven welke specifieke capaciteiten ze voor een specifieke
periode ter beschikking stellen van de Verenigde Naties. Dit
staat de VN toe om veel beter op voorhand te kunnen plannen
en flexibeler te kunnen inspelen op plotse crisissituaties.

De beleidsnota Defensie 20196 beloofde om op dit ingeslagen
pad verder te gaan, en stelde dat er een “evenwichtige
keuze wordt gemaakt, die ook afgestemd wordt met andere
departementen, voor wat de toewijzing van middelen aan de
organisaties zoals VN, NAVO, EU of coalities betreft.”
België blijft ook in 2019 deelnemen aan MINUSMA. Defensie
stelt hiertoe één C-130-transportvliegtuig, 120 militairen en
zes specialisten ter beschikking. Daarnaast stelt Defensie
een aantal stand-by capaciteiten ter beschikking van de VN:
twee tot vier B-Hunter-drones, zes F-16-gevechtsvliegtuigen,
een aantal specialisten voor de versterking van een Joint
Force Air Component (JFACC), één A-321, één commando- en
logistiek steunschip, één mijnenjager (inclusief gespecialiseerd
personeel) en twee militairen voor steun aan een maritieme
site.7

De Declaration of Shared Commitments4 werd op enkele
maanden tijd al ondertekend door meer dan 150 VN-lidstaten.
Deze laatsten beloven onder meer om ervoor te zorgen dat:
Mandaten van VN-vredesoperaties een politieke strategie en
duidelijke prioriteiten bevatten, en dat de kloof tussen een
mandaat en de ter beschikking gestelde middelen wordt
aangepakt;

•

Mandaten van VN-vredesoperaties contextspecifiek zijn en
gericht zijn op de bescherming van de burgerbevolking.
Daarnaast moet er voldoende dialoog zijn tussen de
VN-operatie en de lokale bevolking en lokale civiele
maatschappij;

•

Er een nauwere samenwerking en consultatie plaatsvindt
tussen de Veiligheidsraad en de Vredesopbouwcommissie;

•

VN-lidstaten verzekeren dat personeel dat ter
beschikking wordt gesteld aan VN-vredesoperaties, een
voorafgaandelijke training heeft doorlopen.

Willem Staes

REFERENTIES
1 United Nations General Assembly, United Nations Security
Council (2018): ‘Peacebuilding and Sustaining Peace. Report of
the Secretary-General”, A/72/707- S/2018/43, p 13-14.
2 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/PB000.
3 https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/
vrede_en_veiligheid/conflictpreventie_en_vredesopbouw.
4 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpko-dfsdeclaration-shared-commitments-unpeacekeeping-1812605e.pdf.
5 http://www.globalr2p.org/media/files/kp-principles-1.pdf.
6 http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3296/54K3296028.pdf.
7 Zie het operationeel plan Defensie 2019: https://www.
vandeput.fgov.be/nl/minister-van-defensie-sander-loones-stelthet-plan-operaties-2019-voor-de-strijd-tegen-terrorisme.

België is daarnaast een ondertekenaar van de Kigali Principles
on the Protection of Civilians5 uit 2015. Via deze principes
verbindt België zich er onder meer toe om:
•

Te garanderen dat er geen kloof is tussen het mandaat van
een VN-operatie en de ter beschikking gestelde middelen;

•

Zogenaamde enabling capabilities bij te dragen aan VNvredesoperaties, en om Belgische soldaten te trainen op de
bescherming van burgers;

•

Bereid te zijn om, indien nodig, geweld te gebruiken om
burgers te beschermen tegen agressie;

Bij te dragen aan snelle ontplooiingsmechanismen van
personeel en materiaal aan VN-vredesoperaties.

België leverde de afgelopen jaren de commandant van
MINUSMA, de VN-vredesoperatie in Mali, en een aantal
essentiële ‘enablers’. De Belgische bijdrage aan MINUSMA was
een belangrijke trendbreuk, nadat Defensie jarenlang minimale
aandacht besteedde aan VN-vredesoperaties.

In opvolging van het HIPPO-rapport lanceerde VN-secretarisgeneraal Guterres in 2018 het zogenaamde Action 4
Peacekeeping (A4P)-initiatief. Hij riep VN-lidstaten in dit
verband op om een ‘Declaration of Shared Commitments on UN
Peacekeeping Operations’ (DSC) te ondertekenen, om zo bij te
dragen aan de concrete uitvoering van het A4P-initiatief.

•
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MARC PECSTEEN: “ER IS BINNEN VN-VREDESOPERATIES VEEL TEN GOEDE VERANDERD
SINDS DE JAREN 1990”
Marc Pecsteen is de Belgische vertegenwoordiger bij de VNVeiligheidsraad in New York. In die hoedanigheid beslist hij mee
over de mandaten van VN-vredesoperaties. “De VN heeft veel
geleerd uit het verleden, onder meer inzake de modus operandi
en de werkmethodes van vredesoperaties. Er zijn veel goede
zaken gebeurd om VN-operaties sterker te maken”, stelt Marc
Pecsteen in een gesprek met Pax Christi Vlaanderen.

van de Raad, ook bij de bespreking van de mandaten van VNvredesoperaties.
Een derde kwestie is de humanitaire situatie in Syrië. Samen
met Duitsland en Koeweit zijn we de ‘pen holders’ ter zake, wat
betekent dat we initiatiefrecht hebben om humanitaire kwesties
aangaande Syrië op de agenda te plaatsen of een nieuwe
resolutie ter zake voor te stellen. Zo zorgden we er de afgelopen
weken voor dat de Raad twee keer bijeenkwam over de situatie
in Idlib (Noordwest-Syrië).
Hebben bepaalde Belgische acties binnen de
Veiligheidsraad ook echt al een concreet verschil gemaakt
op het terrein, in het dagelijkse leven van burgers in
conflictgebieden?
Marc Pecsteen: “De Verenigde Naties werden niet gecreëerd om
ons naar de hemel te brengen maar om ons te redden van de
hel”, zei voormalig VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjold
ooit…
Tegen deze achtergrond moet je de Veiligheidsraad dan ook
eerder zien als een facilitator, dan als een deus ex machina die
alles in een vingerknip oplost. België probeert zo concreet
mogelijk te zijn in alles wat we doen. We spelen onder
andere een bemiddelende rol tussen bepaalde leden van de
Veiligheidsraad, die soms toch een veeleer confronterende stijl
hanteren. Zonder consensus die politiek gedragen is door de
leden van de Raad, is doortastend optreden moeilijk.

Marc Pecsteen. Foto: Permanante Vertegenwoordiging van België bij de VN

Op welke manier heeft België de afgelopen maanden zijn
stempel gedrukt binnen de VN-Veiligheidsraad? In welke
dossiers maakte België al het verschil?

Een concreet voorbeeld zijn de gezamenlijke inspanningen
van België, Duitsland en Koeweit in de Veiligheidsraad, die het
mogelijk maakten het Syrische regime en zijn bondgenoten
ertoe te bewegen humanitaire konvooien in Rukban toe te laten
en zo de bevolking broodnodige hulp te bieden.

Marc Pecsteen: We hebben ons al enkele maanden kunnen
profileren binnen de VN-Veiligheidsraad. Dat doen we op
verschillende manieren.
Enerzijds door onze stijl. We proberen onze tussenkomsten altijd
kort, concreet en to the point te houden. Debatten binnen de
Veiligheidsraad moeten leiden tot concrete resultaten. Het mag
niet enkel een tribune zijn voor mooie speeches.

Nu we bij het ‘terrein’ zijn aanbeland: Als we kijken
naar de mandaten van VN-vredesoperaties, één van de
kernopdrachten van de Veiligheidsraad, zien we dat er
sinds enkele jaren sprake is van een bescheiden Europese
terugkeer naar VN-vredeshandhaving. De VN-operatie in
Mali (MINUSMA) bijvoorbeeld. Hoe duurzaam is die trend?
En hoe ziet u de toekomst van VN-vredesoperaties?

Anderzijds proberen we ook het verschil te maken in een aantal
inhoudelijke dossiers. Een eerste aandachtspunt is de Europese
dimensie. We proberen binnen de Veiligheidsraad zoveel
mogelijk met één Europese stem te spreken en gezamenlijke
initiatieven te nemen. De politieke context is daarvoor gunstig,
aangezien er naast de twee permanente Europese leden
(Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nvdr) momenteel ook
drie niet-permanente Europese leden zijn (België, Polen en
Duitsland, nvdr). Daardoor bezet Europa op dit moment een
derde van de vijftien zetels.

Marc Pecsteen: Mali is inderdaad een goed voorbeeld van zo’n
terugkeer, waar verschillende Europese landen deelnemen aan
een VN-operatie. Dat kan natuurlijk verklaard worden door de
geografische nabijheid, zo dicht bij Europa. Dat speelt zeker een
rol.
Daarnaast is er ook de aard van het conflict: we hebben in Mali
te maken met een grote terroristische dreiging, en worden
dus geconfronteerd met een enorme veiligheidsuitdaging.
MINUSMA is dus geen klassieke VN-vredesoperatie, het is bij

Ten tweede besteden we bijzondere aandacht aan de situatie
van kinderen in gewapend conflict. We zijn voorzitter van de
desbetreffende werkgroep van de Veiligheidsraad en proberen
deze kwestie zoveel mogelijk te integreren in alle debatten
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capaciteiten nodig heeft.
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doelstellingen en middelen is belangrijk. Als een mandaat te
ambitieus is in verhouding tot de ter beschikking gestelde
middelen, heb je natuurlijk een groot probleem. Maar dat is niet
altijd een evidente oefening, zeker in een moeilijke budgettaire
context.

Maar of die Europese ‘terugkeer’ een duurzame trend is, valt
moeilijk te voorspellen. Momenteel denk ik van wel. De politieke
wil is er. Hoe lang exact is moeilijk te voorspellen, maar ik zie het
niet snel weer veranderen.

Het is ook zo dat de invloed van niet-permanente leden op het
mandaat van een VN-vredesoperatie beperkt is. Dat blijft toch
vooral een kwestie voor de permanente leden (de Verenigde
Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk,
nvdr). Als niet-permanent lid kan je enkele kleine accenten
leggen, maar een mandaat echt significant beïnvloeden is erg
moeilijk.

Europese landen zijn lange tijd erg terughoudend geweest
tegenover deelname aan VN-vredesoperaties, zeker na een
aantal fiasco’s in de jaren 1990. Denkt u dat er de afgelopen
jaren iets fundamenteels veranderd is in de manier waarop
VN-vredesoperaties functioneren, waardoor die Europese
koudwatervrees is afgenomen?

Een vaak gehoorde kritiek op mandaten van VNvredesoperaties is dat ze in New York worden beslist,
zonder duidelijk zicht op de specifieke context en
over de hoofden heen van de lokale bevolking in het
conflictgebied. Is dat een terechte kritiek?

Marc Pecsteen: Er is binnen de VN veel veranderd sinds de jaren
1990. Dat heeft een belangrijke rol gespeeld in die Europese
terugkeer naar VN-vredesoperaties.
De VN heeft veel geleerd uit het verleden, onder meer inzake
de modus operandi en de werkmethodes van vredesoperaties.
Er zijn veel goede zaken gebeurd om VN-operaties sterker te
maken. Dat is natuurlijk erg belangrijk voor een land als België,
als we gevraagd worden om bij te dragen. Het Belgische
leger is gewend aan NAVO-standaarden, en we verwachten
gelijkaardige standaarden ook bij andere operaties waar we aan
deelnemen.

Marc Pecsteen: De betrokkenheid van een lokale regering is
natuurlijk erg belangrijk. Gewoonlijk wordt een mandaat dus
rechtstreeks besproken met de regering van het land in kwestie.
Maar soms is dat niet het geval, bijvoorbeeld bij ‘Hoofdstuk VII’mandaten die een militaire interventie autoriseren om de vrede
te herstellen. In de praktijk is het echter erg moeilijk te werken
als er geen steun is van het gastland.

Maar het zal natuurlijk nooit perfect zijn. Binnen een VNoperatie werk je met troepen uit veel verschillende landen, vaak
met uiteenlopende niveaus van opleiding en uitrusting en met
culturele verschillen.

De kritiek waarvan sprake gaat vooral over de gebrekkige
betrokkenheid van lokale gemeenschappen en de lokale
burgermaatschappij, eerder dan de betrokkenheid van
de lokale machthebbers. Die eersten hebben immers vaak
een beter zicht op de specifieke noden op het terrein.
Wordt er in New York voldoende geluisterd naar die lokale
expertise?

Maar daar probeert de VN ook mee aan te verhelpen,
bijvoorbeeld door te zorgen voor betere uitrusting en betere
training. België draagt daar ook aan bij, bijvoorbeeld via het
aanbieden van opleidingen aan troepen uit Franstalige landen.

Marc Pecsteen: Het klopt dat dit nog te weinig gebeurt, ondanks
het feit dat dergelijke expertise erg waardevol is. België besteedt
hier ook aandacht aan in de debatten in de Veiligheidsraad. We
benadrukken dat er meer moet samengewerkt worden met de
lokale burgermaatschappij en met lokale gemeenschappen.
Er zijn veel interessante operationele lessen te trekken uit hun
expertise en inzichten.

Wat zijn volgens u de essentiële voorwaarden voor een
succesvolle VN-vredesoperatie? Welke factoren kenmerken
een effectief mandaat voor zo’n operatie?
Marc Pecsteen: Voor België is een goed mandaat in eerste
instantie een mandaat dat gericht is op de ondersteuning
van een politiek proces. Een effectief mandaat moet ook
steeds gericht zijn op de bescherming van burgers. Dat is een
belangrijke les uit het verleden, als we fiasco’s zoals Rwanda of
Srebrenica in de toekomst willen vermijden.

De afgelopen jaren was er sprake van verschillende
‘reviews’ en nieuwe initiatieven om de werking van VNvredesoperaties te verbeteren. Hoe belangrijk zijn die
rapporten en initiatieven, en op welke manier zorgt België
voor de concrete uitvoering van de aanbevelingen hierin?

Belangrijk is ook dat er aandacht wordt besteed aan de training
en hervorming van veiligheidstroepen, en de ontwapening en
re-integratie van voormalige rebellen. Dat moet natuurlijk geval
per geval bekeken worden, maar het is toch iets waar we veel
aandacht aan besteden.

Marc Pecsteen: De afgelopen jaren vonden er inderdaad
verschillende belangrijke reviews en initiatieven plaats:
het HIPPO-rapport uit 2015 over de toekomst van VNvredesoperaties, het Cruz-rapport over de veiligheid van VNblauwhelmen, het ‘Action4Peacekeeping’-initiatief van de VNsecretaris-generaal en de daaruit voortvloeiende ‘Declaration of
Shared Commitments’.

Een goed mandaat moet ook een duidelijke strategische visie
hebben, met duidelijk gedefinieerde doelstellingen over het
eindresultaat dat we willen bereiken. En ook de balans tussen
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België is een grote voorstander van deze initiatieven en we
blijven dit actief promoten binnen de Veiligheidsraad. De
belangrijkste aanbevelingen gaan onder meer over een betere
opleiding, betere uitrusting, robuustere mandaten en een
proactievere houding van de blauwhelmen op het terrein.
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proberen daarom nog meer op een doelgerichtere manier te
werken dan vroeger en de VN efficiënter te maken.
De budgettaire context is momenteel natuurlijk wat hij is.
Maar er lijkt toch sprake te zijn van een meer structurele
en fundamentele trend, die zich aftekent over een langere
periode van tien jaar, eerder dan een tijdelijke besparing.

We nemen ook concrete initiatieven op nationaal niveau,
bijvoorbeeld de introductie van mobiele trainingsteams in
MINUSMA.

Marc Pecsteen: Het is belangrijk te onderstrepen dat België,
naast de directe financiële middelen voor vredesopbouw, ook
op andere wijzen nadrukkelijk bijdraagt tot het bevorderen van
vrede in de wereld.

Dat zijn zaken die vooral betrekking hebben op de militaire
dimensie van een operatie. Welke belangrijke politieke
lessen ziet u?
Marc Pecsteen: De belangrijkste conclusie uit al deze rapporten
en initiatieven is evident. Er moet altijd sprake zijn van een
politiek proces, en een goed uitgebouwde civiele component
van de vredesoperatie.

Naast onze verplichte bijdrage geeft België jaarlijks nog heel
wat vrijwillige bijdragen ten bedrage van 100 miljoen euro
aan VN-fondsen, -programma’s en -agentschappen. Vorig
jaar hebben wij nog 22 miljoen euro bijkomende vrijwillige
bijdragen gestort.

Tot slot, België voerde campagne onder het motto
‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’. De afgelopen
tien jaar was er echter sprake van een significante daling
van het beschikbare budget voor de nationale budgetlijn
Vredesopbouw, terwijl ook de Belgische bijdrage aan het
VN-Vredesopbouwfonds beperkt blijft. Ondermijnt dat niet
de Belgische geloofwaardigheid om zich internationaal te
profileren rond vredesopbouw?

Maar als het specifiek gaat over vredesopbouw is de
Belgische bijdrage toch wel erg bescheiden? In het
bijzonder als je kijkt naar het VN-Vredesopbouwfonds,
toch het paradepaardje van de VN inzake vredesopbouw.
Is dat niet wat pijnlijk voor een land dat zich profileert als
‘vredesopbouwer’?

Marc Pecsteen: Onze reputatie als een land dat bijdraagt tot
vredesopbouw is natuurlijk niet te herleiden tot enkel de
omvang van onze portefeuille. Het feit dat wij als relatief klein
land al voor de zesde keer in de Veiligheidsraad zitten, getuigt
dat ons diplomatiek en politiek werk binnen de VN gewaardeerd
wordt. Dat gezegd zijnde, blijft België in de top 20 in termen van
bijdragen aan het VN-budget.

Marc Pecsteen: We komen misschien niet aan het niveau van de
Scandinavische landen, maar we hoeven ons ook helemaal niet
te schamen over onze bijdrage. Het kan natuurlijk altijd meer
zijn, maar met een bijdrage van 8 miljoen euro zitten we op het
niveau van Italië of China, en boven India en Frankrijk. Naast
deze specifieke bijdragen, mag u vanzelfsprekend ook onze
‘core funding’, die rechtstreeks aan verschillende VN-organisaties
wordt betaald, niet uit het oog verliezen.

Het klopt dat de budgettaire context niet eenvoudig is. We

Interview: Willem Staes

BERTRAND DE CROMBRUGGHE: “WE HOPEN OP MEER MIDDELEN VOOR VREDESOPBOUW
VAN DE VOLGENDE REGERING”
Bertrand de Crombrugghe: Je moet zulke cijfers altijd met een
zekere voorzichtigheid benaderen. Vroeger gaven we meer
uit, maar liepen we ook het risico op een ‘opeenstapeling’
van lopende engagementen uit eerdere jaren, die risico met
zich meebracht en een sanering van de toestand noodzakelijk
maakten.

Pax Christi Vlaanderen sprak met Bertrand de Crombrugghe,
een Belgische diplomaat met een lange staat van dienst, die
momenteel aan het hoofd staat van de dienst Vredesopbouw
van de FOD Buitenlandse Zaken. “Natuurlijk kan je meer doen
als je meer middelen hebt. We zullen dat ook voorstellen aan
de volgende regering. In de tussentijd doen we wat we kunnen,
met de middelen die we hebben.”

Maar het klopt natuurlijk dat we vroeger meer uitgaven voor
de budgetlijn Vredesopbouw. In de door u geciteerde periode
was er uiteraard ook de financiële crisis van 2007-2008, en lange
perioden van budgettaire voorzichtigheid en lopende zaken.
Maar ik stel tegelijk ook vast dat het beschikbare budget sinds
2015 standvastig en stabiel is gebleven, en het probleem van de
‘opeenstapeling’ is ook geregeld geweest. Dat is belangrijk om
te benadrukken.

In 2015 daalde het beschikbare budget voor de Belgische
basisallocatie Vredesopbouw met zo’n 67,5 %, van 14,8
miljoen (in 2014) naar 4,8 miljoen euro. Indien men de hele
periode tussen 2005 en 2019 in rekening neemt, is er sprake
van een nog drastischere daling van de beschikbare middelen,
met 79,5 %. Kan België met zo’n bescheiden bedragen op een
geloofwaardige manier claimen een ‘vredesbouwer’ te zijn?
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Feit blijft dat, specifiek voor vredesopbouw, het allemaal
wel erg bescheiden blijft.
Bertrand de Crombrugghe: België blijft een land met slechts
11 miljoen inwoners. Dus we zullen nooit de uitgaven van
bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Canada of de Verenigde Staten
kunnen evenaren.
Daarnaast moet wel opgemerkt worden dat we de laatste jaren
meer uitgaven aan andere budgetposten, zoals humanitaire
hulp en maatschappijopbouw. Alle verschillende diensten
coördineren hun acties en ondersteunen elkaars werk. We geven
ook veel kernfinanciering aan verschillende VN-agentschappen,
wat ons een populaire en betrouwbare donor maakt binnen het
VN-systeem.

Bertrand de Crombrugghe. Foto : UN Photo/Jean-Marc Ferré/CC

We proberen altijd samen te werken met andere donorlanden
om op die manier een soort hefboomeffect en synergieën
te creëren. Ook de samenwerking met de lokale civiele
maatschappij is erg belangrijk om zo’n synergieën te bereiken.
We hebben niet de pretentie om te beweren dat België op een
bepaalde plek even in zijn eentje vrede gaat creëren.

Hoe wordt de impact van de door jullie dienst gefinancierde
projecten gemeten en geëvalueerd?
Bertrand de Crombrugghe: De evaluatie gebeurt voornamelijk
door de ambassademedewerkers ter plaatse, aan de hand van
de opgestelde criteria in de richtlijnen die we publiceren op
onze website.

Het is ook niet zo dat je automatisch meer impact hebt als
je meer geld uitgeeft. Maar natuurlijk kan je meer doen als
je meer middelen hebt. Daarom zouden we graag meer
financiële middelen zien voor onze projecten. We zullen dat
ook voorstellen en bepleiten bij de volgende regering. In de
tussentijd doen we wat we kunnen, met de middelen die we
hebben.

De uitbetaling van de fondsen gebeurt ook in schijven, zodat
een tweede schijf pas uitbetaald wordt als het gebruik van de
eerste schijf positief geëvalueerd wordt.
Zijn er bepaalde ‘geleerde lessen’ die steevast opduiken bij
de evaluatie van projecten?

Hoe worden projecten voor Vredesopbouw geselecteerd
binnen het huidig budgettair kader?

Bertrand de Crombrugghe: De evaluatie gebeurt vooral op
een geval-per-geval-basis. Het is niet zo dat we over één groot
evaluatierapport van de afgelopen tien jaar beschikken. Maar de
evaluatie van individuele projecten van de afgelopen jaren is in
het algemeen wel erg positief.

Bertrand de Crombrugghe: Een overzicht van alle geselecteerde
projecten is publiek beschikbaar op onze website. Bij de
selectie van projecten hanteren we een heldere en transparante
procedure. Elk jaar publiceren we geüpdatete richtlijnen op onze
website, die een aantal thematische en geografische prioriteiten
en vormelijke vereisten bevatten.

Wat alleszins steevast opduikt als een sterk punt van onze
financiering, is de hoge mate van flexibiliteit. We financieren
immers vaak projecten die zich afspelen in instabiele gebieden,
die gekenmerkt worden door een hoge mate van onzekerheid
over de toekomst. We proberen dus in te spelen op concrete
kortetermijnnoden.

In 2019 geven we bijvoorbeeld prioriteit aan projecten in
de Sahel, de Grote Meren-regio, Tunesië en Irak en Syrië.
Thematisch moeten ingediende projecten in lijn liggen met
de themaprioriteiten die we naar voren schoven tijdens onze
campagne voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad, zoals
bijvoorbeeld de bescherming van burgers en de rechten van
vrouwen en kinderen.

Vredesopbouwprojecten zijn ook, inherent, meer gericht
op processen dan op specifieke resultaten of diensten. Je
investeert in de eerste plaats in de versterking van menselijk
kapitaal, van sociale cohesie. Het bijeenbrengen van mensen
die samenwerken aan een project heeft vaak op zich al een
positieve impact op de sociale cohesie.

Vervolgens maakt de administratie een eerste inschatting en
verzamelen we input van onze thematische experten en van
onze diplomatieke diensten in de betrokken gebieden. Dan
komt een speciaal comité samen dat een advies opstelt aan de
minister van Buitenlandse Zaken, die het laatste woord heeft.

Vredesopbouw is dus een veel ‘kwalitatiever’ proces dan
bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking op lange termijn,
waarbij je veel meer met kwantitatieve indicatoren kan werken.
Tot slot, welke andere Europese landen spelen een
voortrekkersrol inzake vredesopbouw? Zijn er bepaalde
landen waar België nog iets kan van leren?

In 2019 hadden we meer dan 220 aanvragen voor projecten.
Daar zaten enorm veel goede projecten tussen, die we jammer
genoeg niet allemaal konden financieren.
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Bertrand de Crombrugghe: Geen enkel land heeft de waarheid
in pacht. Dat is wel duidelijk. Soms boek je een succes, soms
niet. Dat hangt van heel veel verschillende factoren af. Er is
daarom ook een voortdurende dialoog en uitwisseling van
ervaringen tussen de verschillende EU-lidstaten. In Brussel,
Genève, New York, noem maar op.
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op maatschappijopbouw, die flexibel worden ingezet maar een
langeretermijnperspectief hebben en meer gericht zijn op het
aanpakken van de grondoorzaken van conflict.
Die middelen voor maatschappijopbouw worden niet door mijn
dienst beheerd, maar door een dienst binnen het DirectoraatGeneraal Ontwikkelingssamenwerking. We hebben wel
voortdurend overleg en coördineren onze inspanningen.

Maar ik denk dat alle Europese landen met gelijkaardige
dilemma’s kampen. Het evenwicht tussen de korte en de lange
termijn is zo’n dilemma. De humanitaire noden zijn bijvoorbeeld
nog nooit zo hoog geweest, dus sommigen stellen dat je beter
meer middelen vrijmaakt voor humanitaire hulp op korte
termijn. Wat natuurlijk onvermijdelijk een impact heeft op de
financiering voor projecten met een langeretermijnperspectief.

Daarnaast denk ik dat de meeste Europese landen erkennen dat
een nauwe samenwerking met lokale middenveldorganisaties
cruciaal is. Vanuit Belgisch perspectief wil ik daar nog aan
toevoegen dat voor ons cofinanciering met andere donoren erg
belangrijk is.

Maar je kan natuurlijk ook omgekeerd redeneren: als je
voortdurend de brand in je huis aan het blussen bent, kom je
niet toe aan het brandveilig maken van het huis. En dus ook niet
aan het voorkomen van de volgende brand.

Kortom: het is een voortdurende zoektocht naar wat onze
meerwaarde is in een specifieke context, en hoe we optimaal
kunnen inspelen op de expertise van lokale actoren.
Interview: Willem Staes

Daarom maken we veel geld vrij voor projecten die gericht zijn

JEAN-PAUL DECONINCK: “VN-VREDESOPERATIES HEBBEN EUROPESE CAPACITEITEN NODIG”
De Belgische generaal Jean-Paul Deconinck was in 2017 en 2018
de militaire bevelhebber van de VN-vredesoperatie in Mali.
Hij pleit voor een grotere Europese rol in VN-vredesoperaties,
maar toont zich tegelijkertijd ook kritisch voor de rol van de
VN-Veiligheidsraad. “Er is vaak een enorm onevenwicht tussen
de beschikbare middelen en het mandaat. VN-vredesoperaties
moeten allerlei taken uitvoeren, zonder dat ze hiervoor de
nodige middelen krijgen.”
Sinds enkele jaren is er sprake van een zogenaamde
Europese terugkeer naar VN-vredeshandhaving, in het
bijzonder in Mali. Hoe duurzaam is die trend? En meer
algemeen, hoe ziet u de toekomst van VN-vredesoperaties
en Europese bijdragen daarin?
Jean-Paul Deconinck. Bamako, Mali, 2017
Foto: MINUSMA/Harandane Dicko/CC

Jean-Paul Deconinck: Een Europese terugkeer? Slechts enkele
Europese landen zijn de afgelopen jaren teruggekeerd. In Mali
gaat het over Zweden, Duitsland, België en Nederland. Dat is
het zowat, een paar enkelingen uit andere landen niet te na
gesproken.

zorgt voor een veranderende houding tegenover VNvredesoperaties in Europese legers, na een aantal debacles
in de jaren 1990?

In al deze landen was er in de eerste plaats sprake van politieke
druk om iets te doen in de Sahel. Ze waren allemaal ook, niet
toevallig, kandidaat voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad.
Meer moet je daar niet achter zoeken.

Jean-Paul Deconinck: In Europese hoofdsteden zijn ze zich meer
bewust van de nood om iets te doen in de Sahel. Zowel met
militaire als niet-militaire capaciteiten. Maar je van iets bewust
zijn is één ding. Een volgehouden politieke wil en militaire
capaciteit is nog iets anders.

De terugkeer van sommige Europese landen was vooral een
campagne-instrument voor een VN-Veiligheidsraadzetel, eerder
dan een doordachte strategische keuze of heroriëntatie.

Hoe dan ook, VN-vredesoperaties hebben die Europese
capaciteiten nodig. Wij kunnen bepaalde kritieke middelen
leveren die Afrikaanse of Aziatische landen niet of te weinig
hebben, bijvoorbeeld inlichtingen, helikopters, luchttransport.
Zonder Europese capaciteiten liggen die operaties plat.

Wat het motief ook was, denkt u dat de uiteindelijke
Europese deelname aan bijvoorbeeld MINUSMA stilaan
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Is er dan vooral een toenemende nood om iets te doen in de
Sahel, of ook een breder geloof in VN-vredesoperaties tout
court?
Jean-Paul Deconinck: In Europese hoofdsteden is er vooral een
toenemend geloof om meer te doen in de Sahel. Op vlak van
drie pijlers, welteverstaan: veiligheid, ontwikkeling en politiek.
Er staan immers heel wat Europese belangen op het spel in die
regio.
Dus we moeten daar een geïntegreerde strategie hanteren. En
VN-operaties zijn natuurlijk geschikter voor zo’n geïntegreerde
strategie dan NAVO-operaties, die enkel en alleen om de
veiligheidsdimensie draaien. MINUSMA is een goed voorbeeld
van zo’n geïntegreerde, multidimensionale operatie.

Gao, Mali, 2017/ Foto: MINUSMA/Harandane Dicko/CC

Wat zijn volgens u de essentiële voorwaarden voor een
succesvolle VN-vredesoperatie? Welke factoren zorgen
ervoor dat een VN-vredesoperatie een duurzame impact
kan hebben?

van de secretaris-generaal van de VN, de ‘Declaration of
Shared Commitments’, en in de operaties zelf vinden ook wel
veranderingen plaats.
Hoe belangrijk acht u de interactie met/betrokkenheid van
lokale burgers en gemeenschappen voor het duurzame
succes van een VN-vredesoperatie?

Jean-Paul Deconinck: Het grote probleem is dat er vaak een
enorm onevenwicht is tussen de beschikbare middelen en het
mandaat van de operatie. VN-vredesoperaties moeten vaak
allerlei taken uitvoeren, zonder dat ze hiervoor de nodige
middelen krijgen.

Jean-Paul Deconinck: Dat is erg belangrijk, maar dit aspect
ontbreekt nog te vaak binnen VN-operaties. We komen te
weinig op het terrein.

Mandaten van VN-vredesoperaties zijn te uitgebreid. Het
probleem is meestal niet wat er niet in het mandaat staat, maar
wel dat er veel te veel in staat. Alles staat erin, maar er zijn geen
duidelijke prioriteiten.

Dat komt ook mede door het onevenwicht tussen de middelen
en het mandaat. Interactie op het terrein wordt vaak nog gezien
als te gevaarlijk en te kostelijk. En VN-operaties hanteren vooral
een kostengerichte logica, eerder dan een impactgerichte
logica.

Mandaten moeten een sterkere focus krijgen, zodat de mensen
op het terrein duidelijk weten wat er verwacht wordt en wat de
prioriteiten zijn. De specifieke verwoording van een aantal taken
moet ook anders en duidelijker.

Dat is problematisch: interactie met lokale partners heeft een
kost, maar we kunnen simpelweg geen resultaten boeken
zonder hen.

Daarnaast zijn zaken als decentralisatie van bevoegdheden
en hervorming van de veiligheidssector erg belangrijk. Op
die manier kan je hoop geven aan lokale gemeenschappen.
Betrokken partijen moeten ook in dezelfde richting denken,
er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke strategische
doelstelling. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Daarbovenop komt dat veel VN-personeel slechts een paar jaar
meedraait in een bepaalde operatie, waardoor ze zich te weinig
verdiepen in de specifieke, lokale context.
Welk centraal advies zou u meegeven aan de
onderhandelaars van een nieuw federaal regeerakkoord,
als het gaat over een Belgisch vredes-en veiligheidsbeleid?

De afgelopen jaren vonden verschillende grote
denkoefeningen plaats over de toekomst van VNvredesoperaties. Hoe kijkt u naar al die rapporten?

Jean-Paul Deconinck: Wij moeten betrouwbare partners
blijven, op lange termijn. In België hebben we daar echter
veel te weinig aandacht aan besteed. Om de vijf jaar wordt er
opnieuw een visie ontwikkeld. Het ontbreekt België aan een
langetermijnperspectief en visie.

Jean-Paul Deconinck: Neem het HIPPO-rapport (zie ook p.6). Een
zeer goed rapport, iedereen spreekt erover. Maar wie heeft er
iets mee gedaan? Niemand.
Een belangrijk ander rapport is het Dos Santos-Cruz-rapport.
Het neemt veel ideeën van het HIPPO-rapport over, maar is
geschreven in militaire taal. Het gaat ook dieper in op het grote
aantal doden onder VN-blauwhelmen, en doet belangrijke
aanbevelingen om VN-operaties performanter te maken.

Zo’n langetermijnperspectief, zowel in het militaire als het
niet-militaire luik, is nochtans cruciaal. Je moet dus niet enkel
middelen vrijmaken voor één of twee jaar, louter omdat je een
zetel in de Veiligheidsraad in de wacht wil slepen. Als het België
en andere Europese landen menens is met bijdragen aan VNvredesoperaties, moeten ze er ook structurele middelen voor
vrijmaken.

Dat rapport heeft heel wat in beweging gezet in New York. Er
is duidelijk iets aan het veranderen. Niet snel genoeg, maar
het gebeurt wel. Er was het Action4Peacekeeping-initiatief

Interview: Willem Staes
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JOHN MALITH MABOR: VREDESWEEKGETUIGE
Payinjiar en Jonglei (Bor). We bevragen een doorsnede van de
lokale bevolking. Daarbij peilen we naar de veiligheidssituatie
en de perceptie ervan. Zo vragen we bijvoorbeeld: Heb
je het gevoel dat de veiligheid sinds vorig jaar eerder is
toegenomen, afgenomen of eerder hetzelfde is gebleven?
Met welke conflicten werd jij zelf geconfronteerd? Denk je
dat ontwapening nodig is om de veiligheid in jouw streek te
vergroten?

Bouwen aan vrede: Mag het wat m€€r zijn? Zo luidt de slogan
van de Vredesweek 2019. Want de Vredesweekpartners willen
meer geld zien vloeien naar vredesopbouwwerk! Eén van de
regio’s die zelden in het nieuws komt, maar waar bouwen aan
vrede voor velen van levensbelang is, is Zuid-Soedan.
Zuid-Soedan werd onafhankelijk in juli 2011 na afscheuring
van Soedan. ’s Werelds jongste staat kende sindsdien veel
groeipijnen. Eind december 2013 brak een burgeroorlog uit in
het land. Te midden van een machtstrijd beschuldigde president
Salva Kiir zijn voormalige vicepresident Riek Machar ervan
een staatsgreep te plannen. Het gevolg was een gewelddadig
conflict dat meer dan 400.000 slachtoffers eiste en meer dan
1,5 miljoen mensen op de vlucht joeg. De burgeroorlog werd
grotendeels uitgevochten langs etnische scheidingslijnen,
tussen Dinka en Nuer. Moe gevochten sloten de strijdende
partijen in 2018 verschillende vredesakkoorden. De grote
gevechten doofden uit en een relatieve rust keerde terug.
Vandaag is het wachten op de volledige implementatie van de
akkoorden om echt werk te maken van wederopbouw.

Voor we de eigenlijke surveys afnemen, trainen we eerst
de mensen die dit werk gaan uitvoeren. Het gaat per regio
om een 8 tot 12-tal mensen die de lokale taal en gewoontes
kennen. Zij trekken vervolgens naar de respectievelijke regio’s
om de interviews af te nemen. Per staat gaat het om een
representatieve steekproef van zo’n 350 respondenten.
Na het verzamelen van de data sturen we de gegevens naar
Nederland. Daar worden ze verwerkt en gesynthetiseerd.
Deze conclusies zijn erg belangrijk voor de volgende fase.
Daarbij brengen we een groep vertegenwoordigers bij
elkaar, die bestaat uit traditionele stammenleiders, mensen
uit de veiligheidsvoorziening, zoals leger of politie, en
vertegenwoordigers van jongeren en vrouwen. Zij krijgen de
resultaten van de surveys te zien en worden gedurende een
sessie van een dag geconfronteerd met wat er lokaal leeft.
Klopt dit met hoe jullie dat aanvoelen? Vaak ontstaat er dan een
discussie tussen de meer traditionele autoriteiten enerzijds en
de jongeren en vrouwen anderzijds.

John Malith Mabor,
getuige tijdens de
Vredesweek 2019,
is alvast hoopvol.
Ondanks de vele
uitdagingen ziet hij
lichtpunten. John
groeide op in een
land in oorlog en
werkt vandaag voor
PAX, de Nederlandse
zusterorganisatie van
Pax Christi Vlaanderen.
Foto: PAX
Via het ‘Human
Security Survey’programma zet hij zich in voor de vrede in zijn land. Met zijn
team brengt hij de veiligheidsrisico’s en -noden vanuit het
perspectief van de lokale bevolking in kaart. Op basis van deze
bekommernissen kan een dialoog gestart worden en gaat men
op zoek naar oplossingen.

Daarna wordt het echt interessant. Gedurende twee dagen
gaat dezelfde groep in dialoog over hoe deze uitdagingen
aan te pakken. Het resultaat hiervan zijn actieplannen. Per
gedefinieerde uitdaging worden acties naar voor geschoven
om de onveiligheid aan te pakken. Deze acties krijgen een
concrete timing mee en duidelijk meetbare indicatoren. Zo is op
het einde van de voorgestelde timing duidelijk of de acties tot
succes leidden.
Wat zijn de grootste uitdagingen in de vier staten waar
jullie werken?
John Malith Mabor: Er is een groot probleem van veeroof. Het
hebben van vee staat gelijk met het hebben van macht. Hoe
meer koeien je hebt, hoe meer aanzien en middelen. Daarnaast
is er ook het probleem van beperkte grondstoffen. Conflicten
over land en waterbronnen vinden daar hun oorsprong.

John zal tijdens de Vredesweek in verschillende steden
vertelllen waarom het zo belangrijk is om naar de lokale
bevolking te luisteren en hoe dit concreet kan gebeuren.
Daarnaast zal hij het publiek ook meegeven hoe investeren in
vrede een verschil kan maken.

De onstabiele politieke situatie van het land komt daar nog
eens bovenop. Dit verergert de bestaande conflicten. De
onafhankelijkheidsoorlog en de daaropvolgende, jarenlange
burgeroorlog brachten veel wapens in circulatie.

In afwachting daarvan, stellen we hem alvast aan jullie voor. Of
beter nog, we laten hem zelf aan het woord.
Human Security Surveys, wat houdt dat eigenlijk in? Hoe
gaan jullie precies te werk?

Naast de wapens is er ook het probleem van wetteloosheid.
Door de politieke situatie ontstaat een soort machtvacuüm
waarbij het recht van de sterkste geldt. Er zijn veiligheidsactoren
zoals lokale politie, maar die wordt niet goed betaald. Corruptie
tiert welig.

John Malith Mabor: Met het Human Security Surveysprogramma zijn we actief in vier verschillende deelstaten
van Zuid-Soedan: Eastern Lakes (Yirol), Juba (de hoofdstad),
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Hoe pak je het als vredeswerker aan om niet van
partijdigheid beschuldigd te worden, in een land waar
conflict op het scherp van de snee wordt uitgevochten?
John Malith Mabor: Dat gaat inderdaad moeizaam. In Payinjiar,
één van de vier staten waar we werken, was dat bijvoorbeeld
allesbehalve evident. Die staat wordt niet door de overheid
uit Juba gecontroleerd, maar door de rebellen die jarenlang
gevochten hebben tegen de regering in de hoofstad. Ik woon in
Juba en ben Dinka, de etnische groep van de president. Toen we
met de Human Security Survey in Payinjiar begonnen, werd ik in
eerste instantie als spion aanzien.
Het heeft tijd nodig om vertrouwen te winnen en duidelijk te
maken dat ik vredeswerker ben. Maar zodra we kunnen tonen
wat we precies willen doen, is het goed. Per slot van rekening
is de nood aan vrede en veiligheid iets dat de verschillende
groepen overstijgt. Het is iets waar we allen naar op zoek zijn.

Human Security Survey-bijeenkomst/Foto: PAX

UNMISS heeft een belangrijke burgercomponent. Zij maken niet
enkel gebruik van de informatie over de veiligheidspercepties
en -noden die we hen doorspelen, ze ondersteunden ons in
2018 ook logistiek en financieel bij het uitvoeren van de Human
Security Survey in Juba. Een grote meerwaarde!

Kun je ons een voorbeeld geven van een situatie waarbij
jullie werk het verschil heeft kunnen maken?
John Malith Mabor: Tijdens de bevragingen in Payinjiar kwamen
veeroof, eremoorden en verkrachtingen als belangrijkste
problemen naar voor. Als schuldigen werden de Dinka uit het
naburige Yirol met de vinger gewezen. De conflicten spelen zich
vooral af op de grens tussen beide staten.

Waar zie je nog uitdagingen?
John Malith Mabor: Sommigen hebben baat bij de onveiligheid
en een klimaat van wetteloosheid. Jongerengroepen die uit
zijn op criminele activiteiten varen er bijvoorbeeld wel bij.
Momenteel is er te weinig politieke wil en macht om daar
verandering in te brengen.

Wanneer we zowel in Payinjiar als Yirol bespraken welke acties
we konden ondernemen om de veiligheid te vergroten, kwamen
beide groepen tot een zelfde conclusie: dat er nood was aan een
vredesdialoog. De oplossingen aan beide kanten van de grens
liepen gelijk. De volgende stap was dan ook logisch.

Sinds vorig jaar zijn er vredesakkoorden gesloten tussen
de strijdende partijen. De grote gevechten zijn tot stilstand
gekomen. Al blijft het gespannen wachten op de correcte
implementatie van de afspraken in het akkoord.

We spraken af dat een groep uit Yirol naar Payinjiar zou gaan
om een dialoog op te starten. Al bleek dat niet eenvoudig. De
autoriteiten op de grens stonden er weigerachtig tegenover. “Te
gevaarlijk!” zeiden ze, “jullie zullen nooit terugkeren”. Na veel
onderhandelen werd uiteindelijk toch doorgang verleend. En
wat bleek? Na vijf dagen keerde de Dinka-groep uit Yirol veilig
terug. Ook voor de Nuer van Payinjiar was dat een belangrijk
teken. Het was een eer dat de delegatie hen vertrouwde en de
stap waagde. Vervolgens trokken zij naar Yirol. Vandaag zijn de
grensconflicten verminderd en neemt de handel toe. Zelfs de
overheid feliciteert ons met wat we bereikt hebben.

Ook is er nood aan meer middelen voor het werk dat we
doen. We zijn momenteel slechts actief in vier staten, terwijl
veel van de uitdagingen zich afspelen over de staatsgrenzen
heen. Dat zagen we bij Payinjiar en Yirol. Maar ook wat
betreft de uitdagingen in de staat Bor is dat zo. Veel van
de veiligheidsproblemen zijn ook daar terug te voeren tot
schermutselingen aan weerszijden van de grens. Momenteel
hebben we niet de middelen om hier in te grijpen. Al doen we
er alles aan om ze te verkrijgen!
Waar haal jij de kracht vandaan om dit werk in deze
moeilijke omstandigheden te verrichten?

Hoe loopt de samenwerking met internationale actoren
zoals UNMISS, de missie van de Verenigde Naties in ZuidSoedan?

John Malith Mabor: Ik haal enorm veel voldoening uit dit werk.
Het gaat me ook nauw aan het hart. Ik ben zelf afkomstig
uit Yirol. Het feit dat ik daar een verschil kan maken en de
uitdagingen kan aanpakken die ik zelf ook persoonlijk ken, geeft
me veel kracht. In de dialoog tussen Yirol en Payinjiar slaagde
ik er zo in om de bekommernissen van de ene naar de andere
groep te communiceren. Het vertrouwen dat beide partijen
me gaven was een sterk signaal, het is immers allesbehalve
vanzelfsprekend. Het toont aan dat de nood aan vrede gedeeld
wordt door verschillende groepen en dat we vooruitgang
kunnen boeken!

John Malith Mabor: We sturen de Human Security Surveys, de
analyses van de bevragingen, altijd door naar de Verenigde
Naties. Ze zijn vragende partij. Zeker wat betreft de situatie in
de hoofdstad Juba. Hier spelen immers andere problemen dan
in de rest van het land. Het is een stad, er is minder vee, dus
het traditioneel conflict van veeroof speelt er minder. De snelle
groei van de stad is wel een uitdaging. Mensen uit heel het land
komen naar Juba en eigenen zich daar grond toe. Dat gebeurt
niet altijd op een wettelijke manier, met vele conflicten tot
gevolg.

Interview: Thomas Deweer
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VREDESWEEKPARTNER AAN HET WOORD: WESTHOEK VREDESHOEK
Wat zijn jullie dromen? Waar staan jullie over vijf jaar?

Westhoek Vredeshoek is een nieuwe partner van de
Vredesweek. Het platform is een initiatief van vredesfiguren
en -organisaties uit de Westhoek. De provincie WestVlaanderen doet letterlijk haar duit in het zakje en de 17
Westhoekgemeenten zullen het initiatief actief uitdragen.

Dries Dehaudt: Als platform Westhoek Vredeshoek willen we
lokale besturen en vzw’s verbinden met elkaar. We streven
ernaar om samen succesvolle activiteiten te organiseren die in
de regio een grotere weerklank vinden.

Van oorlogsherdenkig tot actuele vredeswerking, dat is de
missie van het vredesplatform. Met oog voor het verleden
wil de Westhoek vandaag en morgen mee een vredesbeleid
ontwikkelen door, van en voor de inwoners van de Westhoek.

Maar Westhoek Vredeshoek is ook een merk. We willen de
Westhoek een gezicht geven, niet alleen op het vlak van oorlog
en herdenking, maar ook samen nadenken hoe de regio nu
kan bijdragen tot duurzame vrede. Ik denk zo aan de politieke
factor; onze burgemeesters hebben een lijn richting Brussel. Die
kunnen ze ook gebruiken om vredesthema’s te bepleiten.

Om het engagement handen en voeten te geven, beslist het
platform om als eerste concreet engagement de Vredesweek
uit te dragen. Elke Westhoekgemeente zal als minimaal
engagement een ‘vouwhoek’ in haar bibliotheek installeren.
Daar kunnen bezoekers vredesvogels vouwen, om de
Vredesweek symbolisch kracht bij te zetten. Andere activiteiten
zitten in de pijplijn. Vandaag investeren in vrede om leed
zoals 100 jaar geleden in de Westhoek te voorkomen, is de
boodschap.

Waar we precies over vijf jaar gaan landen is nog niet volledig
duidelijk. Vredeshoek is een jong initiatief en de verwachtingen
van de verschillende partners zijn nog niet helemaal op elkaar
afgestemd. Bij Moeders voor Vrede, waar ik voor werk, willen
wij uiteraard dat vrouwen een fatsoenlijke plaats krijgen aan de
onderhandelingstafel, bij Mesen Peace Village ligt de focus dan
weer op de rol van jongeren… En ook tussen lokale besturen en
vzw’s is het nog zoeken waar de ‘gemene delers’ liggen.

We praatten erover met Dries Dehaudt, coördinator van
Moeders voor Vrede en lid van de stuurgroep van Westhoek
Vredeshoek.

Al die uitdagingen zijn ook onze sterkte. Als je wil inzetten op
bewustwording van de bevolking of van het brede publiek, dan
kan je geen enkele doelgroep, geen enkele actor uitsluiten.

Waar is het idee ontstaan om Westhoek Vredeshoek op te
richten?

Samenwerking met de 17 Westhoekgemeentes hangt ook
sterk af van de politieke realiteit in iedere gemeente. Hoe
zien jullie dat?

Dries Dehaudt: Van 2014 tot 2018 is de Eerste Wereldoorlog hier
intens herdacht. De focus lag op de historische gebeurtenissen
in onze regio, die immens geleden heeft onder het
oorlogsgeweld. Maar we hebben bij al die herdenkingen ook
een aantal kansen niet gegrepen. Afgezien van het bestuurlijke
niveau zijn er hier heel wat actoren die rond vrede werken. Dus
waarom niet de krachten bundelen en samen kijken hoe we als
regio, als ‘Westhoek Vredeshoek’ vandaag werk kunnen maken
van vrede.

Dries Dehaudt: Er is bij alle lokale besturen een grote bereidheid
tot samenwerken. Het platform zou niet bestaan als dat
engagement er niet was. We moeten de gemeentes wel een
zekere vrijheid laten. Er is de coördinerende rol maar ook de
ruimte voor lokale initiatieven. De afgevaardigde ambtenaren
die Westhoek Vredeshoek opvolgen vanuit hun bestuur weten
perfect wat kan en niet kan.

Jullie vliegen er meteen ook in om de Vredesweek mee uit
te dragen. Wat is voor jullie de meerwaarde van de Vlaamse
Vredesweek?

Wat is voor jou persoonlijk de meerwaarde van Westhoek
Vredeshoek?

Dries Dehaudt: Het is belangrijk dat alle actoren die rond
vrede sensibiliseren of iets willen doen, samenkomen. We
kunnen allemaal in onze eigen gemeente staan roepen,
ieder met een eigen agenda. Maar dan krijg je een kakofonie
van boodschappen. Als we samen met één duidelijk verhaal
naar buiten komen en dat op zoveel mogelijk plaatsen laten
weerklinken, staan we sterker.

Dries Dehaudt: Ik geloof dat niemand immuun is voor leed, ook
al wordt dat tegenwoordig dikwijls beweerd. Zogezegd omdat
we er te vaak mee geconfronteerd worden in de media. Zeker in
de Westhoek, waar het oorlogsverleden zo prominent aanwezig
is, is dat niet het geval.
Een wereld zonder oorlog is natuurlijk een verre droom. Maar
alle kleine facetten die daaraan bijdragen, zorgen voor stappen
in de goede richting. We zitten met heel wat inspirerende
mensen en organisaties rond de tafel. Door in contact te staan
met initiatieven die zich inzetten voor vrede, versterkt het
engagement zichzelf automatisch. Van het één komt het ander.

Westhoek Vredeshoek moet het warm water niet opnieuw
uitvinden. Als je gaat kijken naar wat er al bestaat, kom je
bij de Vlaamse Vredesweek terecht. De Vredesweek is een
voorbeeld van samenwerking van verschillende actoren die
een gemeenschappelijke boodschap uitdragen. Dat kunnen wij
meenemen in onze werking.

Interview: Thomas Deweer
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Nonviolence-standbeeld van Carl Fredrik Reuterswärd, voor het VN-hoofdkwartier in New York. Foto: Zheng Zhou/CC
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