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Briefing paper: Conflictpreventie en “sustaining peace”
binnen de Verenigde Naties
Samenvatting en aanbevelingen
Antonio Guterres maakte in zijn eerste toespraak als nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde
Naties (VN) duidelijk dat conflictpreventie en duurzame vrede de komende jaren de absolute
topprioriteit van de VN zullen zijn. Tijdens de 72ste Algemene Vergadering van de VN in september
2017 zal hiertoe onder meer een grote internationale conferentie plaatsvinden. Dit in opvolging van
drie grote “reviews” sinds 2015 over VN-vredesoperaties, de VN-vredesopbouw architectuur en
VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 (vrouwen en veiligheid). Binnen de VN bestaan al tal van
mechanismen rond conflictpreventie en duurzame vrede, maar deze blijven chronisch
ondergefinancierd en krijgen onvoldoende politieke aandacht.
België is ondertussen kandidaat voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad in
2019-2020 met als campagneslogan “consensus smeden, bouwen aan vrede”. Pax Christi
Vlaanderen steunt voluit deze kandidatuur, maar benadrukt dat in 2017 extra inspanningen nodig
zijn om de Belgische kandidatuur kracht bij te zetten. Sterkere en concretere engagementen inzake
conflictpreventie, “sustaining peace” en VN-vredesoperaties zijn dringend nodig om een
geloofwaardige kandidaat te zijn.
Pax Christi Vlaanderen formuleert daarom de volgende aanbevelingen:

!

Verhoog de Belgische vrijwillige bijdrage aan het Departement voor Politieke Zaken
(DPA) en het Fonds voor Vredesopbouw (PBF) van de VN.

!

Neem binnen relevante VN-fora een actieve voortrekkersrol op in de verdere hervorming
van de VN-vredesopbouw architectuur en VN-vredesoperaties, en in de discussies over de
onderlinge afstemming van de “Sustaining Peace Agenda” en de “Sustainable Development
Agenda”.

!

Stel meer middelen ter beschikking van het nieuwe “Peacekeeping Capability Readiness
System” van de VN.

1. Context
1.1. Algemeen:
De nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, maakte in zijn eerste
toespraken als VN-chef duidelijk dat conflictpreventie en duurzame vrede de absolute
topprioriteit zullen zijn tijdens zijn ambtsperiode. De nieuwe VN-chef riep op tot een actieve
vredesdiplomatie: ‘We must commit to a surge in diplomacy for peace. Prevention is not merely a priority, but
the priority. We need to put peace first. Let us make this year, 2017, a year for peace1.’
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‘Secretary-General's remarks to the Security Council Open Debate on "Maintenance of International Peace and Security: Conflict
Prevention and Sustaining Peace’, 10 januari 2017.
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Binnen de VN-Veiligheidsraad vond op 10 januari 2017 ook een ministerieel debat plaats over
conflictpreventie en sustaining peace. Dit debat werd georganiseerd door Zweden, dat in 2017 en
2018 een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad bekleedt. België is kandidaat voor een nietpermanente zetel in de periode 2019-2020, met de slogan “consensus smeden, bouwen aan
vrede”2. ‘One of our common challenges is to build sustainable peace. It is fundamental to invest in conflict
prevention and mediation and to guarantee sustainability of UN peace operations’, verklaarde minister van
Buitenlandse Zaken Reynders bij de lancering van de campagne3. In het kader van de Belgische
campagne wordt in februari 2017 in Brussel een conferentie over internationale bemiddeling
georganiseerd.
Tijdens de 72ste Algemene Vergadering van de VN in september 2017 zal ook een internationale
conferentie plaatsvinden over “Peacebuilding and Sustaining Peace”. Ter voorbereiding
van deze internationale conferentie vindt op 24 januari 2017 in New York ook een informele
dialoog plaats, ‘Building Sustainable Peace for All: Synergies between the 2030 Agenda for Sustainable
Development and Sustaining Peace.”
1.2. Recente ontwikkelingen
Sinds 2015 vonden drie grote reviews plaats van de vrede en veiligheids-infrastructuur van de
VN: een review van VN-vredesoperaties4, de VN-vredesopbouw architectuur en de Vrouwen,
Vrede en Veiligheidsagenda van de VN. Alle reviews benadrukten het centrale belang van
conflictpreventie en schoven het concept van “sustaining peace” naar voren. Vredesopbouw
(peacebuilding) werd tot voor kort immers vooral gezien als post-conflict vredesopbouw, terwijl de
idee van sustaining peace duidelijk maakt dat vredesopbouw een proces is dat plaatsvindt voor,
tijdens en na een conflict. Het omvat dus de noties van conflictpreventie, conflictresolutie,
vredesopbouw en vredeshandhaving, en gaat hand in hand met de Duurzame
Ontwikkelingsagenda van de VN.
De VN-Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN namen op 27 april 2016 de
identieke resoluties 2282 en 70/262 aan die “sustaining peace” als nieuwe centrale paradigma
naar voren schuiven. De resoluties definiëren "sustaining peace" als ‘activities aimed at preventing the
outbreak, escalation, continuation and recurrence of conflict, addressing root causes, assisting parties to conflict to
end hostilities, ensuring national reconciliation, and moving towards recovery, reconstruction and development.’
Beide resoluties benadrukken dat preventie- en vredesopbouwactiviteiten de beste manier zijn
om geweld tegen te gaan, en roepen op tot grotere en voorspelbaardere financiering van
dergelijke activiteiten.

2. De VN-vredesreviews
2.1. Review van de VN-Vredesopbouw Architectuur:
Eind juni 2015 publiceerde een VN-expertpanel een grote “review” van de VN-Vredesopbouw
Architectuur 5 . Het eindrapport lanceerde het concept “sustaining peace” en hekelde de
fragmentatie en onderfinanciering van de VN-inspanningen over vredesopbouw:
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‘Didier Reynders lanceert in New York Belgische campagne voor zetel in VN-Veiligheidsraad’, 12 juli 2016.
‘Toespraak van Didier Reynders bij de lancering van de campagne voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad, New York’, 12 juli 2016.
4 Voor een uitgebreide bespreking van de hervorming van VN-vredesoperaties, zie Staes, W. (2016): ‘VN-vredesoperaties: een nieuw
elan?’,
Koerierdossier
Pax
Christi
Vlaanderen,
http://www.paxchristi.be/sites/default/files/KOERIERDOSSIERVREDESOPERATIES.pdf.
5 ‘The Challenge of Sustaining Peace. Report of the Advisory Group of experts for the 2015 Review of the United Nations
Peacebuilding Architecture’,
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‘For many UN Member States and UN Organization entities alike, peacebuilding is left as an afterthought: underprioritized, under-resourced and undertaken only after the guns fall silent. But sustaining peace is amongst the core tasks
established by the UN Charter. It must be the principle that flows through all the UN’s engagements, informing all the
organization’s activities- before, during and after violent conflicts- rather than being marginalized.’

Het rapport benadrukte dat de “VN-vredesopbouw architectuur” niet beperkt is tot de drie
centrale vredesopbouw-entiteiten (Peacebuilding Commission (PBC), Peacebuilding Fund (PBF)
en Peacebuilding Support Office (PBSO)), maar dat ook de andere centrale VN-organen
(Veiligheidsraad, Algemene Vergadering, ECOSOC) veel meer aandacht moeten besteden aan
vredesopbouw en “sustaining peace”. Het rapport doet hiertoe een aantal concrete
aanbevelingen:
!

!

!

Een hervormde en flexibelere PBC moet het centrale overleg- en adviesorgaan rond
“sustaining peace” worden en een brugfunctie vervullen tussen alle verschillende VNstructuren en externe actoren. De VN-Veiligheidsraad moet op pro-actievere wijze het
advies van de PBC inwinnen bij het vormgeven van mandaten voor VN-vredesoperaties.
Lidstaten moeten meer en voorspelbaardere financiering vrijmaken voor een
hervormd PBF. De VN, de Wereldbank en andere bilaterale en multilaterale instellingen
moeten strategische partnerschappen aangaan en hun middelen bundelen om hun
gezamenlijke impact te maximaliseren.
De VN moet interne procedures optimaliseren om de geloofwaardigheid van de VN
op het terrein te versterken. Dit heeft onder meer betrekking op grotere continuïteit bij
de transitie tussen verschillende VN-interventies, het beter op elkaar afstemmen van
mandaten en vrijgemaakte middelen, en de versterking van de capaciteit van VNmechanismen op het terrein. De VN moet er steeds op toezien dat de idee van inclusief
nationaal leiderschap en eigenaarschap concreet wordt vertaald op het terrein. Een
actieve betrokkenheid van civiele maatschappij, vrouwen en jongeren is hiervoor
essentieel.

2.2. Review van VN-vredesoperaties:
In juli 2015 voltooide de VN ook een grote ‘review’ of evaluatie van de VN-vredesoperaties, het
High-Level Independent Panel on Peace Operations (HIPPO6). Het betekende de eerste grote
review van VN-vredesoperaties sinds het Brahimi-Rapport uit 2000. Het HIPPO formuleert 166
aanbevelingen, die uiteenvallen in vier grote thematische assen: 1) het primaat van de politiek, 2)
de flexibele en context-specifieke 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. Het HIPPO benadrukt eveneens de idee van “sustaining peace”.
Het HIPPO-rapport buigt zich over de vraag hoe VN-vredesoperaties (een term die zowel
vredeshandhavingsoperaties, politieke missies en bemiddelingsinitiatieven omvat) zich aan een
snel veranderende wereld moeten aanpassen. Steeds meer VN-vredesoperaties opereren vandaag
immers in een context waar er weinig of geen vrede te handhaven is. De HIPPO maakt in dit
verband een onderscheid tussen “ceasefire monitoring missions” in een vijandige omgeving,
“peace implementation missions” ter ondersteuning van een vredesproces, en “conflict
management missions” die in het midden van heersende vijandigheden worden ontplooid. Dit
om escalatie te vermijden, om het conflict binnen de perken te houden en burgers te
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http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20the%202015%20Peacebuilding%2
0Review%20FINAL.pdf.
6 ‘Report of the High-Level Independent Panel on Peace Operations’, http://reliefweb.int/report/world/report-high-levelindependent-panel-peace-operations.
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beschermen, of om een vredesproces te kunnen heropstarten. Het rapport benadrukt wel dat de
VN zich beter afzijdig houdt van contraterrorisme-operaties. Die worden best aan andere actoren
overgelaten, al kunnen die eventueel wel parallel met een VN-operatie opereren. Over de inzet
van offensieve “peace enforcement missions” zoals de Snelle Interventiebrigade in de DRC in
2013, dringt de HIPPO aan op ‘extreme terughoudendheid’.
Het VN-expertenpanel benadrukt in de HIPPO het primaat van de politiek:
conflictpreventie en bemiddeling moeten opnieuw centraal komen te staan. Elke VNoperatie moet gebaseerd zijn op een realistische politieke strategie die gebaseerd is op
terreinkennis en een grondige analyse, waarvoor een nieuwe analyse- en planningscapaciteit moet
gecreëerd worden. De onderfinanciering van de conflictpreventie- en bemiddelingsmechanismen
van de VN moet dringend aangepakt worden.
De bescherming van burgers moet eveneens centraal staan: de VN moet in staat zijn om
bedreigde burgers proactief en effectief te beschermen, zowel met civiele als met militaire
middelen. Het gebruik van geweld is gerechtvaardigd als burgers imminent bedreigd worden. De
VN mag nooit of te nimmer aan de zijlijn toekijken als burgers bedreigd of vermoord worden,
ongeacht de bron van het gevaar. Een robuuste bescherming van burgers is vaak ook nodig om
een politiek proces mogelijk te maken. “Politieke inspanningen moeten ondersteund worden door een grote
vastberadenheid, inclusief, waar nodig, het gebruik van geweld. Zoals we zagen in Ivoorkust kan dit essentieel zijn
als afschrikkingsmiddel en als antwoord op geweld tegen een politiek proces (…) In situaties waar er groot gevaar
is voor burgers moeten vredesoperaties in staat zijn om prompt en capabel te reageren”, stelt ook VN-chef Ban
Ki-Moon vast7.
Om effectieve burgerbescherming mogelijk te maken moeten VN-lidstaten meer middelen
bijdragen, en ervoor zorgen dat die veel sneller en flexibeler kunnen worden ingezet dan vandaag
het geval is. Dit werd ondertussen opgevangen door de creatie van een ‘Strategic Force
Generation Cell’, die een ‘Peacekeeping Capability Readiness System’ beheert. Via dit
mechanisme kunnen VN-lidstaten aangeven welke capaciteiten ze ter beschikking stellen van de
VN, en op welke termijn.
VN-operaties moeten daarnaast meer op het terrein gericht zijn, een actieve dialoog aangaan met
de lokale bevolking en regelmatige publieke bevragingen organiseren. Dat is essentieel voor het
succes van de missie: niet alleen vergroot dat het lokale draagvlak, het levert vaak ook de beste
informatie en inlichtingen op voor de operatie. De VN moet verder een actievere samenwerking
met regionale organisaties nastreven, van wie de standby-capaciteiten (zoals de African Standby
Force of de EU Battle Groups) in bepaalde gevallen een overbruggingsrol kunnen spelen totdat
een VN-vredesoperatie zich volledig kan ontplooien in een crisissituatie. De regionale
samenwerking vertaalt zich verder ook in initiatieven zoals het United Nations-African Union
Framework for an Enhanced Partnership in Peace and Security of het EU-UN Strategische
Partnerschap 2015-2018.
Het rapport benadrukt eveneens dat VN-personeel dat zich (seksueel) misdraagt actiever
verantwoording moet afleggen. Dit moet onder meer gebeuren via de creatie van ‘Onmiddellijke
Respons Teams’ die bewijs verzamelen, en een snellere afronding van onderzoeken (en eventuele
vervolging) door de VN en VN-lidstaten. Landen waarvan de soldaten voorkomen op de ‘zwarte
lijst’ van de jaarlijkse VN-rapporten over kinderen in gewapend conflict en over
conflictgerelateerd seksueel geweld moeten uitgesloten worden van de mogelijkheid om nog
troepen te leveren.
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United Nations General Assembly & UN Security Council (2015): ‘The future of United Nations peace operations: implementation
of the recommendations of the High-Level Independent Panel on Peace Operations. Report of the Secretary-General’, A/70/357S/2015/682, p. 4.
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3. Mechanismen binnen de VN
3.1. Departement voor Politieke Zaken:
Binnen de VN is het Departement voor Politieke Zaken (Department of Political Affairs, DPA)
het centrale orgaan voor conflictpreventie en sustaining peace. De activiteiten van DPA zijn talrijk
en hebben betrekking op zes grote pijlers8:
!

!

!

!

!
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Conflictpreventie en preventieve diplomatie: DPA is verantwoordelijk voor de
ondersteuning van speciale VN-gezanten en –vertegenwoordigers, het beheer van drie
regionale conflictpreventie bureaus en vijf verbindingskantoren, en het beheer van het
UNDP-DPA Programme on Building National Capacities for Conflict Prevention.
Conflictbemiddeling: DPA beheert een standby team van bemiddelingsexperten die
binnen de 72 uur kunnen worden uitgestuurd9, een Mediation Roster van 300 thematische
en operationele experts die voor langere periodes kunnen worden ingezet, en een Rapid
Response Window om op korte termijn steun te verlenen aan speciale VN-gezanten,
Speciale Politieke Missies (SPMs) en aan regionale organisaties.
Sustaining Peace Agenda: DPA ondersteunt VN-lidstaten en VN-agentschappen in de
implementatie van de “Sustaining Peace Agenda”. In 2016 werden binnen dit kader
verschillende initiatieven en projecten in Colombia, Burkina Faso, Sri Lanka, Somalië en
Irak opgezet of verder uitgevoerd.
Partnerschappen met lidstaten en regionale organisaties: DPA werkt samen met
VN-lidstaten en regionale organisaties om tot een gezamenlijke aanpak van
conflictpreventie en –bemiddeling te komen. Het onderhoudt hiertoe verschillende
verbindingskantoren met regionale organisaties.
Versterking interne coherentie van het VN-systeem: DPA werkt samen met de
verschillende departementen, agentschappen, fondsen en programma’s om de coherentie
van het VN-systeem te versterken. Op die manier probeert DPA het werk van de
verschillende actoren die werken rond de drie centrale pijlers van de VN (vrede en
veiligheid, mensenrechten, ontwikkeling) beter op elkaar af te stemmen.
Verzekeren operationele effectiviteit: DPA probeert de contacten tussen het VNhoofdkwartier en de VN-structuren op het terrein te verbeteren.

Ondanks alle retoriek over het belang van conflictpreventie heeft DPA echter te kampen met een
chronisch gebrek aan middelen. Het VN-orgaan krijgt onvoldoende middelen uit het VNbudget en is daardoor sterk afhankelijk van vrijwillige bijdragen van VN-lidstaten. Voor 2017
vraagt DPA 27 miljoen dollar aan extra-budgettaire steun10. Daarbovenop wordt 2,4 miljoen
dollar aan extra steun gevraagd voor DPA-activiteiten in Syrië en Jemen. België droeg in 2015 en
2016 respectievelijk 215.000 en 80.000 dollar vrijwillig bij aan DPA. Ter vergelijking: Nederland
maakte in dezelfde periode 1,15 en 1,54 miljoen dollar vrij11.
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Voor een uitgebreider overzicht, zie United Nations Department of Political Affairs (2016): ‘2017 Update Multi-Year Appeal’.
De expertisegebieden van deze experten hebben betrekking op veiligheidsakkoorden en staakt-het-vuren-akkoorden, machtsdeling
mechanismen, grondwettelijke kwesties, gender en inclusie, transitional justice en verzoening, en de vormgeving van een
bemiddelingsproces. In 2016 werden ze meer dan 100 keer ingezet, onder meer in Jemen en Syrië.
10 Deze bijdragen worden gerekend als Official Development Assistance (ODA).
11 Zie http://www.un.org/undpa/en/funding.
8
9
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3.2. VN Fonds voor Vredesopbouw:
Het VN-Fonds voor Vredesopbouw (UN Peacebuilding Fund, PBF) werd opgericht in 2006, en
financiert momenteel 120 projecten in meer dan 20 landen. Deze projecten zijn gericht op vier
types van activiteiten:
!
!
!
!

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.

Net zoals DPA blijft het PBF echter chronisch ondergefinancierd. Tijdens een donorconferentie
in september 2016 werd 300 miljoen dollar gezocht, maar slechts 152 miljoen gevonden. De VN
roept lidstaten dan ook op om dringend meer middelen voor het PBF vrij te maken: ‘The Fund has
already pulled back its financing and faces a severe shortfall for the coming years. At some point, the PBF cannot
operate anymore as its administration is paid out of a small percentage of its funding. Yet, the kind of prevention
of violent conflict the PBF focuses on can save billions of dollars in costs of intervention once conflict has broken
out, not to mention countless lives12’.
België beloofde in september 2016 500.000 euro voor het fonds. Sinds de creatie van het PBF
droeg België in totaal 5,051 miljoen euro dollar bij. Dit bedrag verzinkt in het niets tegenover de
bijdragen van verschillende Europese bondgenoten: Zweden (123,5 miljoen), Nederland (77,5
miljoen), Duitsland (59 miljoen), Noorwegen (56,6 miljoen), Finland (24,7 miljoen), Denemarken
(18,6 miljoen), Spanje (17,8 miljoen) en Ierland (17 miljoen). België besteedde sinds 2006 zelfs
minder middelen aan het PBF als Libië (5,075 miljoen)13. Dit terwijl VN-Veiligheidsraadresolutie
2282 (2016) lidstaten expliciet oproept meer middelen vrij te maken voor het PBF.
Naast het PBF bestaat er ook een VN-Vredesopbouwcommissie (UN Peacebuilding Commission,
PBC) en Peacebuilding Support Office (PBSO). De PBC werd in april 2016 door de Veiligheidsraad
en Algemene Vergadering gemandateerd om een internationaal momentum te creëren rond
“sustaining peace”, om een geïntegreerde aanpak van vredesopbouw te promoten binnen de VN,
om een brugfunctie tussen de verschillende VN-entiteiten te vervullen, en om als
overlegplatform te dienen tussen alle relevante vredesopbouw-entiteiten binnen en buiten de VN.
Contact: Willem Staes, beleidsmedewerker Veiligheid en Ontwapening,
willem.staes@paxchristi.be, 0476/348177, @willemstaes
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Zie http://pbfpledgingconference.org/?page_id=235
Zie
http://mptf.undp.org/reports/portfolio_grid?output_format=print&title=Contributors/Partners%20Contributions&portfolio=don
or&filter_year_from=2006&filter_year_to=2017&filter_month_to=&filter_month_from=&filter_fund=PB000&columns=donor%2
Ccommitment%2Cpayment%2Cdeposit_rate.
12
13
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