
1) Amerika bepaalt het oorlogsbeleid

De oorlog in Afghanistan wordt vanaf  het begin geteisterd door ernstige "trans-atlantic differences" tussen Washington en de Europese landen. In theorie is het een 
gezamenlijke strijd, maar Amerika bepaalt de marsroute. De Europeanen denken vooral in termen van "stabilization and reconstruction"; zij wijzen vanaf het begin de eenzijdige 
militaristische aanpak van de Amerikanen af. Door deze controverse was de gezamenlijke (Amerikaans-Europese) NAVO-missie in Afghanistan ISAF jarenlang intern 
verdeeld

 Toen president Bush in 2005 voorstelde ISAF en de Amerikaanse militaire Operation Enduring Freedom (OEF) in éen organisatie samen te voegen werd dit project 
door Duitsland, Engeland,  Frankrijk en andere Europese landen geblokkeerd. Zij wilden de ISAF  handhaven als een aparte "stabilisatie macht" die zich inzet voor 
vredeshandhaving en wederopbouw. Bovendien weigerden ze in te gaan op de Amerikaanse eis dat ook ISAF de papaver-velden zou vernietigen.

Maar het Europese verzet werd gebroken toen in 2007 de Britse generaal Richards het commando over ISAF overdroeg aan de Amerikaanse generaal McNeill. Sinds 
dat ogenblik volgt ISAF de Amerikaanse lijn. McNeill begon onmiddellijk ISAF conform de Amerikaanse opvattingen om te bouwen. Zo werd de afdeling voorlichting van 
ISAF samengevoegd met "Psy-Ops", de afdeling oorlogs-propaganda. De Europese landen protesteerden, Duitsland dreigde zich uit de voorlichting terug te trekken, maar de 
generaal weigerde op zijn besluit terug te komen.. Het jaar daarop ging ISAF definitief voor de Amerikaanse druk door de knieën: voor het eerst werden haar activiteiten niet 
langer omschreven als "stability operations" maar als "counter-insurgency  operations". 

Na het aantreden van Obama werd besloten om het grote aantal burgerslachtoffers in Afghanistan te beperken. Dat betekende minder bombardementen en zorgvuldiger 
optreden op de grond. Doel van dit nieuwe beleid was om te voorkomen dat nog meer Afghanen zich bij het verzet zouden aansluiten. De Europese NAVO-landen waren 
verheugd, onder de Amerikaanse militairen daarentegen was er grote onvrede over de aan hen opgelegde restricties.

Maar in juni 2010 verving Obama de Amerikaanse generaal McCrystal als opperbevelhebber van de gezamenlijke NAVO-strijdmacht door de Amerikaanse generaal 
Petraeus. Helaas werden de andere NAVO-landen buiten dit belangrijke besluit gehouden. Petraeus moet namelijk niets hebben van de door de Europese landen voorgestane 
terughoudendheid van de NAVO-troepen in Afghanistan. Als gevolg van het aantreden van Petraeus is dat sindsdien het aantal luchtaanvallen   sterk opgevoerd. Zo werden in 
november 2010 850 missies uitgevoerd tegen 250 in november 2009. 

Tegelijk werd het aantal night raids vervijfvoudigd..Bij deze capture-or-kill missions worden elke nacht tientallen woonoorden in het donker omsingeld. De bewoners 
worden gesommeerd naar buiten te komen, anders worden ze beschoten. Met stompen en slagen worden de gezinnen bijeen gedreven. Huilende vrouwen en kinderen staan 
totaal overstuur in de nacht te wachten terwijl hun huis wordt leeggehaald en de mannen hardhandig worden ondervraagd. Vaak is er een helikopter in de lucht om mensen op 
de vlucht neer te schieten. Afgelopen herfst werd gedurende een 90-dagen periode 1.572 nachtelijke overvallen uitgevoerd, waarbij 2.700  mannen en oudere zoons levend naar 
detentiekampen werden afgevoerd.  Maar bij de night raids wordt uiterst gewelddadig opgetreden: 1.100 verdachten werden bij de overvallen gedood. 

De onrust on de Afghaanse bevolking over de night raids werd zo groot dat president Karzai op 14 november een dringend beroep op de Amerikanen deed om hier een 
eind aan te maken. Zijn verzoek werd afgewezen door zowel Petraeus als door de Amerikaanse regering. De Amerikanen vreesden dat Karzai zijn oproep op de grote NAVO-
konferentie in Lissabon zou herhalen waardoor deze kwestie de gesprekken over de toekomst van de NAVO-missie zou gaan overheersen. Generaal Petraeus sprak een uur 
lang op Karzai in, waarna deze beloofde in Lissabon te zwijgen. Maar voordat hij mocht spreken moest Karzaizijn tekst aan de NAVO voorleggen.

2) De opleiding van de Afghaanse politie 

Ook bij de opleiding en inzet van de Afghaanse politie is er sprake van een botsing tussen Europa en Washington, en ook hier moesten de Europese opvattingen voor de 
Amerikaanse wijken. Bij het begin van de Amerikaanse invasie werd afgesproken dat de Amerikanen in Afghanistan het nieuwe Afghaanse leger op zouden leiden, terwijl de 
Europeanen (eerst Duitsland, later de EU) verantwoordelijk werden voor de opbouw van de nieuwe Afghaanse politiemacht. Op de politie-academie in Kaboel werd in 2002 
gestart met een drie-jarige opleiding van de civiele politie. De Amerikanen begonnen echter in 2003 met de massale training van een eigen politiemacht die ze als verlengstuk 
van het leger bij de oorlogvoering wilden inzetten. Tienduizenden Afghaanse jongeren werden aanvankelijk enkele dagen, later enkele weken "drilled in counterinsurgency 
tactics that will help defeat the Taliban". Terwijl de Europese politie-opleiding EUPOL over slechts een paar honderd politie-trainers beschikte zette Washington hiervoor 
duizenden militairen en mariniers in, en sinds 2004 ook de Amerikaanse private military company Dyncorp. 

Hoewel de Europese landen vanaf het begin zeer kritisch tegenover de Amerikaanse politie-inzet in de oorlog staan werden ze  - ook de Nederlandse militairen- door de 
toegenomen Amerikaanse zeggenschap over de NAVO-missie ISAF betrokken bij het in een paar weken opleiden van de politie-strijdkrachten. Dit geldt ook voor de EUPOL, 
de organisatie van de Europese politie-trainers. EUPOL beperkte zich aanvankelijk uitdrukkelijk tot het opleiden van de civiele politie. Maar aan de onafhankelijkheid van 
EUPOL kwam in 2009 onder Obama een einde: alle politie-trainingen werden samen met alle leger-opleidingen in éen nieuwe overkoepelde NAVO-organisatie NTM-A 
(NATO Training Mission-Afghanistan) ondergebracht onder een Amerikaanse opperbevelhebber, generaal Caldwell. Sindsdien vallen ook de Europese politie-trainers onder 

"the military command structure"van de NTM-A   en is ook EUPOL ingeschakeld bij de opleiding van de "little soldiers"

In het kader van de discussie over het zenden van een Nederlandse politie-missie bevestigde minister Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer (25-6-2010) deze 
nieuwe rol van EUPOL: "Dat de werkverdeling tussen NTM-A en EUPOL in de praktijk minder scherp is, blijkt uit recente ontwikkelingen op het gebied van training voor het 
lagere politiekader. Een proces van versterkte samenwerking tussen NMT-A en EUPOL is ingezet. EUPOL beschikt daarbij over specifieke politie-expertise, NTM-A heeft 
vooral de middelen en mankracht om op grote schaal politietraining te verzorgen." Tijdens het daarop volgende Kamerdebat bevestigde minister Verhagen dat "EUPOL en de 
NAVO-trainings-missie elkaar in de onderlinge samenwerking opzoeken: het zijn geen aparte missies; ze raken meer en meer met elkaar verweven."

In 2009 stelde de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie in Breda een onderzoek in naar de ervaringen van de Nederlandse 
politie-opleiders in Afghanistan:. Het rapport bevestigt dat er weinig is overgebleven van de aanvankelijke vreedzame opzet van de trainingen door EUPOL: "In alle opleidingen 
wordt relatief weinig aandacht besteed aan de relatie(s) tussen burgers en politie en komt het spanningsveld tussen mensenrechten en politiebevoegdheden nauwelijks aan de 
orde.....Bovendien wordt er in de verschillende opleidingen veel aandacht besteed aan ‘skills en drills’ en worden politiemensen veelal opgeleid op de AK 47 en behoort een 
schiet-opleiding op zwaardere wapens als een raketwerper niet tot de uitzonderingen."

Zoals Detlef Karioth, de hoogste politie-adviseur van de Duitse ambassade in Kaboel het zei: "In der Praxis macht EUPOL Afghanistan nichts anderes als Paramilitärs 
auszubilden."  

Naast het inschakelen van EUPOL bij Amerikaanse opleiding van de "little soldiers" nam Obama nog een aantal andere maatregelen die alle ingaan tegen de Europese 
opvattingen. 

- Obama besloot om de inzet van de para-militaire politiemacht in de oorlog nog verder op te voeren door deze versneld uit te breiden van 100.000 man nu naar 134.000 in 
oktober 2011. Met het oog hierop stuurde hij duizenden extra militaire trainers naar Afghanistan. 
- Om deze versnelde uitbreiding te realiseren besloot Obama in maart 2010 om de politie-opleiding terug te brengen van acht naar zes weken.  De Europese landen menen juist, 

dat die acht weken al veel te kort is om op een verantwoorde manier politieagenten op te leiden. 

- Obama gaat hierbij zo ver dat hij in de begroting voor 2011 zelfs meer geld uittrekt voor de politie-strijdmacht dan voor de Afghaanse leger-strijdmacht.  

- Obama besloot in de herfst van 2009 om het State Department (het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken) te ontheffen van de verantwoordelijkheid voor de 
opleiding van de politie en die aan het Amerikaanse ministerie van defensie (het Pentagon) toe te wijzen. Dit zal volgens Newsweek leiden tot een verdere militarisering van de 
politie. En  inderdaad wijzigde het Pentagon de politie-opleiding "to add more counterinsurgency skills".

3) De Afghaanse politie wordt massaal ingezet in de oorlogvoering



Nederland moet geen politie-trainers naar Afghanistan sturen omdat de Afghaanse politie onder invloed van de Amerikanen op grote schaal in de oorlogsvoering wordt 
ingezet als verlengstuk van het leger. De Europese landen hebben zich hier tevergeefs tegen verzet.

Deze para-militaire politieagenten zijn over het algemeen jonge analfabeten, die dus ook geen kaart kunnen lezen. Volgens de Amerikaanse regering is 40 procent 
drugsgebruiker. Na een opleiding van een paar weken krijgen ze een uniform en een wapen uitgereikt, waarna ze als "little soldiers" worden ingezet bij grootschalige gevechten 
met zwaar bewapende taliban-eenheden. Daarnaast worden ze in kleine aantallen op geïsoleerde posten en in pas veroverde dorpen geplaatst  -vaak als enige lokale 
vertegenwoordigers van het Karzai-bewind- om deze tegen de taliban te beveiligen. 

Maar deze para-militaire politie beschikt in tegenstelling tot het Afghaanse leger niet over gepantserde voertuigen, vaak niet over kogelwerende vesten en helmen. Als ze 
worden aangevallen kunnen ze niet op het leger terugvallen omdat ze niet over verbindingsapparatuur beschikken. Tekenend is dat raketwerpers (Rocket-propelled grenade 
systems) wel tot de bewapening van de politie behoren maar niet eenvoudige zaken als slagwapens en handboeien waardoor de politie bij  elk incident alleen maar kan schieten. 
Het gevolg van dit beleid is dat het aantal gedode agenten (in 2009 gemiddeld acht per dag ) drie maal zo hoog is als het aantal gesneuvelde Afghaanse militairen. Daarnaast zijn 
er duizenden jonge mensen die voor hun leven verminkt raken of invalide zijn geworden.

Het is tekenend dat de Amerikanen er niet in slagen te achterhalen hoeveel para-militairen er zijn. Veel agenten blijken alleen maar op papier te bestaan; hun salarissen 
worden door de Afghaanse autoriteiten of door hun commandanten opgestreken. Daarnaast verdwijnt een opvallend groot aantal politie-militairen na hun opleiding. De 
Amerikaanse commandant van de politie en leger-opleidingen Caldwell spreekt zelfs over 47 %. Men neemt aan dat velen hun wapens aan de taliban verkopen of zich bij de 
taliban aansluiten: onder het taliban-bestuur liggen de politie-salarissen blijkbaar hoger.  Ook zou de Afghaanse politie tot op het hoogste niveau door de taliban zijn 
geïnfiltreerd.

Ook Nederland zette in Uruzgan de politie-training in voor oorlogvoering, Uit een artikel van Eva Ludemann, De Pers, 23-9-2009:
 ‘Van een constructief politieoptreden in Uruzgan is geen sprake. Je kunt daar nog helemaal niet van een politiemacht spreken. Het is er oorlog, er wordt nog altijd hard 
gevochten." aldus de Nederlander Paul Meijers, hoofd van het opleidingsprogramma van de Europese politie-missie in Afghanistan (EUPOL). Volgens Meijers sterft een 
onnodig hoog aantal politiemensen door een gebrekkige uitrusting, maar vooral ook omdat de agenten worden ingezet bij militaire operaties.  ‘De agenten doen het werk van de 
militairen.’
Dit wordt  in hetzelfde artikel bevestigd door een woordvoerder van het Nederlandse Ministerie van Defensie: ‘De politie-missie heeft van het begin af aan primair een focus op 
militaire taken.’ 

Het eerder aangehaalde rapport van de Nederlandse Defensie Academie in Breda naar de ervaringen van Nederlandse politie-trainers bevestigt dit beeld:
"Alle respondenten geven overigens aan dat het beeld dat de Afghaanse politie oproept er een van een (para)militaire politie is. Deze wordt gekenmerkt door een sterke 
hiërarchie waarbinnen op centraal niveau beslissingen worden genomen en waarbij de politiemensen geen vrije beslissingsruimte hadden. De afstand tot de bevolking werd als 
(relatief) groot beschouwd en interactie met het publiek ontbrak. De activiteiten waren veelal gefocust op bescherming, beveiliging en repressief optreden. Daarbij werd vaak 
geweld en gebruik van vuurwapens waargenomen. Zelfs wanneer de veiligheidssituatie in ogenschouw wordt genomen, laat een dergelijke politie zich inderdaad typeren als een 
paramilitaire politie." ....  "Het merendeel van de respondenten geeft overigens aan dat Nederland (en ook het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië) maar een beperkte 
ruimte voor eigen invulling krijgt en dat “de lijn die van de VS” is."

Tegelijk onderzocht Henk Sollie,  docent en onderzoeker aan de Technische Universiteit Twente, met ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee de ervaringen 
van de Nederlandse marechaussees in Afghanistan. Sollie schrijft dat alle ondervraagde marechaussees aangaven te vrezen dat hun inzet de situatie in het land op de langere 
termijn niet verandert. De Telegraaf (8-5-10) concludeerde uit Sollie's studie: "Bij een eventuele politie-missie naar Afghanistan zullen zich zoveel problemen voordoen, dat een 
dergelijke operatie nagenoeg zinloos is." 
“Handboeken voor de plaatselijke politiemensen, die vertaald zijn in de meest gesproken talen van Afghanistan, konden de prullenbak in omdat de meeste agenten daar 
analfabeet zijn. Veel lokale politie-commandanten kunnen geen kaart lezen. Dan wordt het heel lastig om samen een strategische plek voor een politiepost te bepalen." De 
agenten die de checkpoints moesten bemannen "zaten bij eenvoudige gebouwtjes aan de weg - in niet te beschrijven hygiënische omstandigheden - waar ze soms 5 à 7 dagen 24 
uur per dag achter elkaar aanwezig waren." Maar de agenten hebben niet of nauwelijks een uniform aan i.v.m. de dreiging van de taliban. Bij dodelijke incidenten werd er geen 
onderzoek ingesteld, alleen werd de identiteit van het slachtoffer vastgesteld en werd het stoffelijk overschot binnen 24 uur aan de familie overgedragen. 
De agenten wilden alleen in hun eigen woongebied werken, bij de eigen stam; mensen van een andere stam werden door hen afgeperst. Sollie concludeert dat er bij de politie 
een hoge mate van corruptie is, al dan niet om het lage salaris aan te vullen. Bij winkeliers proberen ze uit hoofde van hun functie kortingen te bedingen. Ook Sollie komt tot de 
conclusie dat het bij de opleiding van de "inheemse politie" niet gaat om een echt politiekorps, maar meer om wat hij noemt een "semi-infanterie". Er werd dan ook niets gedaan 
op het gebied van verkeershandhaving, procesverbaal etc.

Een uitgebreide beschrijving van de politie-opleiding sinds 2002 is te vinden in:
United States Institute of Peace, Special Report 227, August 2009
http://www.usip.org/files/resources/afghanistan_police.pdf 

4)  De  Nederlandse politie-missie

Bij de discussie over het zenden van een Nederlandse politie-missie naar Afghanistan prijst de initiatiefneemster van het plan, de Groenlinks-parlementariër Mariko 
Peters, het voorstel aan met uitspraken als “De Afghanen hebben behoefte aan meer agenten om de huidige straffeloosheid en corruptie te bestrijden." Maar meer politie leidt 
juist tot meer misdaad en corruptie en is daarom contra-productief. De  politieagenten  blijken niet alleen gewelddadig tegenover de bevolking en betrokken bij de drugshandel, 
maar bij enquetes onder de bevolking over corruptie blijkt de politie telkens bovenaan de lijst te staan. In talloze rapporten staat beschreven hoe de para-militairen zich ten koste 
van de bevolking verrijken. Bij roadblocks wordt iedereen die wil passeren gedwongen te betalen. Drugs-, alcohol- en wapen-handelaars/smokkelaars, gok- en seksbedrijven 
en zelfs zakkenrollers worden gedwongen geld te geven. Als ze weigeren worden ze opgesloten tot ze betalen. Het gevolg is dat de haat van de bevolking tegen het Karzai-
bewind en tegen wat zij ervaren als de buitenlandse bezetters verder toeneemt.   

Niet alleen de politie, ook de Afghaanse Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken (waar de politie onder valt) zijn uiterst corrupt. In feite verrijkt de hele top 
in Afghanistan zich via misdaad en corruptie. Zelfs president Karzai obstrueert de vervolging van corruptie-verdachten, Juist door de huidige buitenlandse bezetting en door de 
grote bedragen die sindsdien in Afghanistan worden rondgepompt is de corruptie in het land enorm toegenomen. Een extra probleem is dat de Amerikanen -ook de CIA- al acht 
jaar lang grote sommen geld aan allerlei beruchte krijgsheren toestoppen in de verwachting dat zij zich voor de Amerikaanse zaak zullen inzetten. 

Nog steeds beweren sommige voorstanders van de Nederlandse politie-missie dat hun taak is om  de civiele politie op te leiden, maar dit is misleidend. Uit het recente 
Kamerdebat over Afghanistan (20-6-2010) blijkt dat de Nederlandse missie nauw verweven is met recente verzoeken van de NAVO aan Nederland om een politie-
trainingsmissie naar Afghanistan te sturen. Op 4 februari jl. verwoordde de secretaris-generaal van de NAVO dit verzoek voor het eerst in een brief aan de Nederlandse 
regering. Op 28 april jl deed de NAVO opnieuw een oproep uitgaan om politie-trainers naar Afghanistan te sturen. Minister Van Middelkoop verklaarde in reactie op deze 
oproep het 'leidend' te vinden wat de NAVO in dit geval wil. 

Tijdens het Kamerdebat (30-6-10) over de politie-missie onderstreepte minister Verhagen dat hij de NAVO goed op de hoogte houdt van de Nederlandse discussie. 
Maar, zo zei hij, het formele antwoord op het verzoek van de NAVO-secretaris-generaal om een politie-missie te sturen zal pas uitgaan als het nieuwe kabinet hiertoe heeft 
besloten en als blijkt dat de Kamer zich hierbij aansluit. Minister Verhagen voegde hier aan toe dat de Nederlandse bijdrage een belangrijke impuls zal kunnen geven aan de 
NAVO trainingsmissie en aan EUPOL.

Dat het werkelijke doel van de Nederlandse politie-missie is om politie-strijdkrachten voor de oorlogsgebieden op te leiden wordt onderstreept door het voorstel om een 
militaire beschermingsmacht van 200 tot 700 Nederlandse militairen met de politie-missie mee te sturen.

5) Nu beginnen met onderhandelingen



Niemand twijfelt er meer aan: de taliban kan de Amerikanen niet verdrijven, de buitenlandse troepen kunnen de taliban niet verslaan. Dat betekent dat er maar éen uitweg 
is uit dit heilloze conflict dat al zoveel menselijk leed heeft veroorzaakt: gaan praten met het gewapende verzet. Maar wie is die taliban, is er wel een bestuur waar mee valt te 
praten ?

Het Internationale Rode Kruis, dat zich neutraal opstelt in het conflict in Afghanistan, heeft op dit gebied veel ervaring. De organisatie biedt haar humanitaire diensten in 
het hele land aan, dus ook in de gebieden die in handen zijn van de taliban. Het weigert daarbij voor de bescherming van haar gebouwen als bij haar reizen gebruik te maken van 
gewapende beveiligers. Het Rode Kruis concludeert uit haar jarenlange contacten met de taliban dat die in veel opzichten opereert als een schaduwregering waarmee afspraken 
gemaakt kunnen worden. Zo traint het Internationale Rode Kruis sinds 2006 taliban-strijders en het ambulance-personeel van de taliban hoe ze bij het opvangen van 
oorlogsslachtoffers mensenlevens kunnen redden. Sinds 2007 bemiddelt het Rode Kruis tussen de taliban-regering, het Afghaanse ministerie van gezondheidszorg en de 
Wereldgezondheidsorganisatie over de uitvoering van een inentingsprogramma tegen polio. En het Rode Kruis bezoekt niet alleen regelmatig detentiecentra van de Amerikanen 
en de Afghaanse regering maar sinds 2009 ook van de taliban. Uit de ervaringen van het Rode Kruis blijkt dat er in Afghanistan een onderhandelingspartner is met wie 
gesproken kan worden over beëindiging van de oorlog 

Maar mag er wel worden gepraat worden met zulke fundamentalistische terroristen ?  Deedee Derksen, die ruim drie jaar lang (2006-2009) de enige Nederlandse 
correspondent in Afghanistan was die daar permanent verbleef,  concludeerde op grond van haar jarenlange ervaring in het land: “Er zijn zoveel verschillende soorten taliban. 
Tachtig procent daarvan is niet radicaal-islamitisch gemotiveerd, maar is aangesloten bij de taliban uit pragmatische overwegingen.” Dat de taliban slecht is en het door het 
westen geïnstalleerde bestuur goed, vindt Derksen onzin: “Wij hebben mensen aan de macht geholpen die tijdens de Russische overheersing veel misdaden hebben gepleegd. 
Dat hebben de taliban daarna ook gedaan, niemand heeft dus schone handen." 

Bovendien is het misleidend om het gewapend verzet in Afghanistan met het woord taliban aan te duiden. In werkelijkheid gaat het om een samenwerkingsverband van 
meerdere grote organisaties zoals het Haqqani Netwerk, Hezb-i-Islami, Jamat Sunat en het Tora Bora Front. De taliban is slechts een van deze organisaties. Daarom spreken 
neutrale organisaties als het Rode Kruis, Amnesty International en dikwijls ook de regering-Karzai over de "gewapend oppositie". Om het huidige zwart-witte denken te 
doorbreken zouden onze media en politici deze aanduiding over moeten nemen. Zo wordt niet langer de indruk gewekt dat het Afghaanse gewapende verzet alleen uit de 
moslim-fundamentalisten zou bestaan. 

Het gewapend verzet wordt elk jaar sterker, het aantal aanslagen nam volgens een recent VN-rapport het afgelopen jaar met 66 procent toe. Daarbij breidt de gewapende 
oppositie haar invloed uit naar het noorden van Afghanistan, het laatste gebied waar tot voor kort nauwelijks aanslagen voorkwamen. Volgens deskundigen is thans op 80% 
van het Afghaanse grondgebied sprake is van een permanente aanwezigheid van de gewapende oppositie , vaak met een eigen lokaal bestuur, een eigen politie, rechtspraak en 
zelfs met klachtencommissies om aan te geven dat men wil luisteren naar de lokale bevolking.  Volgens het Internationale Rode Kruis publiceerde de gewapende oppositie in 
2009 een handboek met richtlijnen over de correcte behandeling van gevangenen en over het vermijden van burgerslachtoffers bij oorlogshandelingen.

Omdat de oorlog vooral wordt uitgevochten in de gebieden waar de burgerbevolking woont is er in Afghanistan sprake van een enorm menselijk lijden. Mede daarom 
spreekt een meerderheid van de Afghanen zich uit voor terugtrekking van de buitenlandse troepen; 83 procent is voor onderhandelingen met de taliban. Bovendien kost de 
oorlog Amerika jaarlijks 100 miljard dollar. Als een deel van dit enorme bedrag voor ontwikkelingshulp zou worden gebruikt zou Amerika in de islamitische wereld vrienden 
maken in plaats van steeds meer vijanden. Zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië is bijna tweederde van de ondervraagden voor terugtrekking van hun troepen uit 
Afghanistan. 

6) De propaganda-oorlog

Rond Afghanistan wordt niet alleen een militair conflict uitgevochten, maar er woedt ook een propaganda-oorlog. En die is niet alleen op de Afghaanse bevolking 
gericht maar met name op de westerse bevolking die zich met een steeds grotere meerderheid tegen het uitzichtloze bloedvergieten in Afghanistan keert. Velen durven het nog 
niet hardop te zeggen, maar de westerse oorlog in Afghanistan lijkt een verloren zaak. De verzetsbeweging wordt steeds sterker, in een jaar tijd is het aantal aanslagen praktisch 
verdubbeld. Waarschijnlijk heeft de jarenlange buitenlandse bezetting tot gevolg dat steeds meer Afghanen zich bij het verzet aansluiten. 

Afghanistan werd door Amerika binnengevallen om Al Qaeda en de taliban te vernietigen, dus uitsluitend uit westers eigenbelang. Het lot van de Afghaanse bevolking 
speelde bij deze beslissing geen enkele rol.  Maar nu wordt de oorlog in het westen als een humanitaire opbouwmissie of vredesmissie aan de man gebracht. Over de oorlog 
praten we liever niet, nee de militairen zijn er om de bevolking te beveiligen. De militairen leggen wegen aan, bouwen schooltjes en ziekenhuisjes om de bevolking te helpen. Dit 
gold misschien gedeeltelijk voor de Nederlandse activiteiten in Uruzgan, maar in feite hebben de gemilitariseerde hulpprojecten alleen maar tot doel om het verzet van de 

bevolking tegen het Karzai-bewind te breken.  Ze zijn een onderdeel van de oorlogvoering:“In this fight, our dollars are bullets.” 
De elf grote hulporganisaties die in Afghanistan werken, waaronder Oxfam, protesteerden  in april jl. in een gezamenlijke verklaring tegen dit misbruik van 

ontwikkelingsgeld voor militaire en politieke doeleinden. Hulp wordt volgens hen door de Amerikanen teveel ingezet als 'wapen' tegen opstandelingen. De behoeftes van de 
Afghanen worden ondergeschikt gemaakt aan militair-strategische overwegingen, concludeerden de hulporganisaties.  Maar het enige wat de organisaties na langdurige 
onderhandelingen bereikten was een toezegging van de ISAF dat de militairen niet langer in witgeschilderde auto's zullen rijden. Witte auto's zijn bestemd  voor neutrale 
instellingen zoals de VN en de NGO's. Door het militaire gebruik van de witte auto's vrezen de hulporganisaties dat niet alleen hun auto's maar ook hun projecten door het 
verzet zullen worden aangevallen.

Maar het verzoek aan Nederland om een politie-missie naar Afghanistan te sturen is onderdeel van een opzettelijke misleiding van het publiek De Amerikaanse minister 
van defensie Gates vertrouwt er op dat deze misleiding in Europa zal werken: "Ik denk, eerlijk gezegd, dat als wij onze eisen richten op civiele experts en politietrainers we het 
voor de Europeanen thuis gemakkelijker maken dan met een verzoek om meer militairen te sturen." 

Verontrust door het Nederlandse besluit om zich uit Uruzgan terug te trekken kwam de CIA onlangs met het plan om de propaganda activiteiten in Europa te focussen 
op bezorgdheid over het lot van de Afghaanse vrouwen. In deze campagne zal wel niet worden verteld dat de Amerikanen zelf  voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn 
voor de achtergestelde positie van de Afghaanse vrouwen. Van 1978 tot 1992 had Afghanistan een PDPA-regering die het land moderniseerde en tot ontwikkeling bracht. 
Inspiratiebron voor de PDPA waren de Sovjet republieken ten noorden van Afghanistan, waar de welvaart toenam en de vrouwen meer rechten hadden. Door de PDPA-
regering werden gedwongen huwelijken en kinderhuwelijken verboden, vrouwen kregen het recht te scheiden, vrouwen konden buitenshuis gaan werken, kregen stemrecht. 
Ook alle meisjes werden leerplichtig. Volgens de PDPA waren aan de universiteit van Kaboel meer dan 50 % van de studenten vrouwen en waren in Kaboel 70 % van de 
onderwijskrachten en 40 % van de artsen vrouwen. Alleen buiten de steden werden deze veranderingen door verzet van conservatieve krachten tegengehouden.

Maar de Verenigde Staten begonnen in 1978 in het kader van de koude oorlog de grootste heimelijke operatie uit hun naoorlogse geschiedenis om het PDPA-bewind 
ten val te brengen, kosten 3 miljard dollar. Het geld en de wapens gingen via de Pakistaanse geheime dienst naar de meest oorlogszuchtige, fundamentalistische en vrouw-
onvriendelijke organisaties in Afghanistan. Daarnaast werden in het buitenland extremistische fundamentalisten geworven (ondermeer Osama Bin Laden) om in Afghanistan te 
vechten. Zij brachten vanuit Saudi Arabië de extreme opvattingen over de islam naar Afghanistan. Uit dit Amerikaanse initiatief is de vrouw-onvriendelijke taliban ontstaan, die 
mede dankzij de enorme Amerikaanse steun haar wil aan de Afghaanse bevolking kon opleggen.

 General Richards had tried very hard to create a separate identity for NATO from the American forces. The kind of image of the Americans kicking down doors was something he wanted to avoid. 
And he wanted to create a softer, more pro-development image for NATO. Radio Free Europe  6-2-07

 Zie Congressional Research Service, Report for Congress  3-12-2009  en 25-2-2010
 The Huffington Post 14-12-2010
 Reuters 17-11-2010
 Washington Post 14-11-2010
 Afghanistan Today 25-11-2010
 Special Report United States Institute of Peace, August 2009



    Researchpaper no. 95, "Het onvoltooide debat over het Afghaanse politiebestel".
 Weblog-Sicherheitspolitik, 13.3.2009
 In Obama’s strategic plan, the Afghan National Police  are often subsumed within the term “Afghan National Security Forces,” a semantic maneuver blurring the distinction between the police  and 

military. Foreign Policy Research Institute, June 2009

 The Afghan police and army are slated to receive $11.6 billion to fund their operations for 2011, with just over half going to the police. Newsweek, 16-4-2010

  Newsweek 19-3-10": After the Defense Department took a role in overseeing that work (de politie-opleiding) in 2005, it squabbled constantly with State over whether the training should 
emphasize police work or counterinsurgency." 

 DynCorp’s contract in Afghanistan (to train the Afghan National Police) was to end in January 2010 as part of a plan by the U.S. Defense Department to change the training course to add more 
counterinsurgency skills. (...) The Defense Department was aiming to find a contractor to develop a paramilitary training program—more heavily aimed at creating a force that could fight the Taliban.The 
Huffington Post Investigative Fund, 8 April 2010

NRC 24 augustus 2010
 “In the Afghan National Police, the attrition rate is unacceptable,” General Caldwell said, citing a current rate of 47 percent, down from a peak of 70 percent. New York Tmes  23-8-2010

  (...) the startling admission by Lt. Gen. William B. Caldwell IV, who oversees the training effort, that barely 25% of the current Afghan National Police (ANP) on duty had received formal police 
training. The ANP's annual desertion rate, estimated to be somewhere between 50% and 75% (a significant number of which defect to the Taliban), is one answer. The other may be that many of those police 
never existed. They are "ghost police", part of the numbers game in Afghanistan perpetuated by ANP commanders to pilfer salaries and donor agencies and private contractors to demonstrate progress to 
impatient governments at home. Centre for International  Governance Innovation, 29 March 2010

http://www.utwente.nl/mb/mrv/staff/academic_staff/sollie/2009%20H%20%20Sollie%20-%20%20Opbouw%20en%20hervorming%20van%20inheemse%20politiekorpsen.pdf
De motie voor de Nederlandse  politiemissie werd niet gesteund door SP, PvdA, Partij voor de Dieren en PVV
 Washington Post 26-6-2010 
ICRC Resourse Centre 25-9-09, 25-5-2010, 15-12-2010

Radio 1-programma Dit is de Dag.18 oktober 2010

ICOS press release 9-10-09
CBS News 9-11-2010
Ook de geplande politie-missie wordt door een meerderheid van de Nederlandse bevolking afgewezen, inclusief de kiezers van Groenlinks, de PvdA en D66. Aldus de uitkomst van een onderzoek 

door TNS Nipo op verzoek van de Volkskrant. Ook de voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), Han Busker, en van de militaire vakbond AFMP, Wim van den Burg, spraken zich uit tegen de 
voorgestelde politie-missie.

Bij de huidige voorstanders in Nederland van voortzetting van de oorlog is het voornaamste argument de internationale positie van Nederland. Het gaat hen vooral om eigenbelang, niet om het lot 
van de Afghanen.

A US army manual for commanders in Afghanistan and in Iraq defines aid as a non-lethal weapon designed “to win the hearts and minds of the indigenous population to facilitate defeating the 
insurgents. Persverklaring Oxfam America 27-1-2010

NDR-Sendung Streitkräfte & Strategien, 4.4.2009


