
To l@minbuza nn

©minbuza nll I
@minbuza nll

Cc J
J@minbuzajjl^inbuzi

@minbuzi

ensf^pOnilBescherming persoonlijke le\

I Sun 9 12 202 1 7 45 28 Al

Subject Kabul Cast^
Received

£on ^poC^^a Alpha Gate clearing ph
n 9 12 2021 7 45 30 AM

Bescherming persoonlijke le\ ensf l iPOfl pdf

BeSte

o i apportage die de huldlge stavaza 016 Old Mol street weergeeft

o^ eerder gerr e d is in opdracht van de Taliban
Bescherming persoonlijke le\ enssfei

Old Mol street voor onze Ambassade van deT walls ontdaan

Ooze Alpha gate isf dus niet meer en de situatie Is^eef zoals die voor 2017 was

toegangscotupole naar de Castor compound i nuwerlegd naar de Bravo gate met een check net na de inrit va

proeten IIBescherming persoonlijke le\ issfe

Bescherming persoonlijke le\ sfeer

Bescherming persoonlijke le\ sfeer

Bescherming persoonlijke le\ eneafirer

From

Sent at^fdag 11 september 021 y4 ll

Bescherming persoonlijke le\
ens^^r^ @minbuza nl

Subj^ct ^e Alpha Gate during photographs ^

SirBescherming persoonlijke le\ 3nssfe|^0

^^bject herewith submitting the invoice and photo report for

and approvai of such piease find attached

1 WW kindiyieqLi^t you to make our payment to the bank account specified on the

I invoice aWd^^r^er us in case of any question or further ciarification requirements
ssfeTWank ypdvwy much

Kind Reg^ds

Accordance to abov

your kind referenpd^Bescherming persoonlijke le\ nss]

Bescherming persoonlijke le\

Bescherming persoonlijke le\ ler

f

Bescherming persoonlijke le\ 5S

Bescherming persoonlijke le\ ^ sieer

Bescherming persoonlijke le\ eerns

Bescherming persoonlijke le\ iss eer

00233 237789
Tuv

show 52 redactions
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Bescherming persoonlijke le\ ^ isfeet

Bescherming persoonlijke le\ enssfee

Bescherming persoonlijke le\ erKsfei r

@miiibuza nl wroteDn Sun 5 Sept 2021 at 17 01

Bescherming persoonlijke le\ nsstt ii

\ That is approved We do like to receive some photographs from the entrance after the removal of the T walls and the containers

regards

Bescherming persoonlijke le\ e s

Bescherming persoonlijke le\ an fe r

Bescherming persoonlijke le\ 3 sff r

z
Bescherming persoonlijke le\ 5l

7
ler

5 sepf^embei 2021 13 19eht

@minbuza nl

ibject Alph^Gat^cle^^ring
Dear

Acco^djim^to^your discussfon and agreement with our General

Bescherming persoonlijke le\ IS

r

Bescherming persoonlijke le\ n i teeir

f We willyclear and dispose the existing T walls and Containers from 01 Alpha Gate

yand the imoice wifi be submitted after completion of the work together with photo
Lreporte

However wsw\\\ dispose the T walls outside of city Garbage dump area because it

is not po^^ble to deliver transfer them to Camp Seitz or store them in our

warehpuse
gards

Bescherming persoonlijke le\ el

Bescherming persoonlijke le\ n eer

Kil

Bescherming persoonlijke le\ at

Bescherming persoonlijke le\
^ iss] |

Bescherming persoonlijke le\ issfi r

Bescherming persoonlijke le\ anssfei r

00233 237789
Tcv

show 26 redactions
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ei^Bescherming persoonlijke le\ eet

Bescherming persoonlijke le\ enssfe r

Bescherming persoonlijke le\ issfeer

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan bet

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake^ you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00233 237789



To @minbuza nl]

JiFrom

Sent

Suy^etr FW Standby
Revived

n 9 12 2021 Vi 55 09 AM

Sun 9 12 2021 11 55 10 AMBescherming persoonlijke le\ ens

Hi

Zie onderstaande irt hftTK debat

Best regards
Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Bescherming persoonlijke le\ erjssl^

gijhninbuza nl

En bassy of the Kingdom of the Netherlands

Rc ad of Ministry cf Interior | Malalai Watt Shar e Naw ^ Kabul Afghanistan

Sert^f^

Bescherming persoonlijke le\ enssfi

@mindef nl @mindef nl

12 ^ptember 2021 12 48
Bescherming persoonlijke le\ ones er

N
@minbuza nllo

iject Fwd Stand byu1

@Tnindef nl\an

^ tui iivrijdAs 10 September 2021 om 14 42 33
Bescherming persoonlijke le\ ens

@mindef ii[

Diiderwerp RE Standby
beg re het En fijn dat jij beschikbaar bent Heb jij contact met de ambassadeur Want ik kan mij voorstellen

diat jullie Aok hetzelfde verhaal willen uitdragen naar de beide ministers Mocht jij zin en tijd hebben het debat is te

’ okien vip www tweedekamer nl Dan zie je direct welke kant het opioopt en of jouw inbreng nodig is

j id wg]

3 r 7

Bescherming persoonlijke le\ 3ns

kend
Bescherming persoonlijke le\ en

AD ^
r t 31

Bescherming persoonlijke le\ en sf er
1@mindef nl

IV nT @mindef nl

len vrijdag 10 September 2021 14 23\ eiz

@mindef nl
Bescherming persoonlijke le\ er s

erp Stand by

I ai

Ik heb afgesproken as woe telefonisch stand by te zijn voor evt vragen tijdens het kamerdebat
Bescherming persoonlijke le\ IS fe

■eikbaar

oet

Bescherming persoonlijke le\

^ pit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzenderte melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

frhis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

ii sfetP you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Bescherming persoonlijke le\

Bescherming persoonlijke le\ ilissfeer

Bescherming persoonlijke le\ inssfeer

00234 233508
Tcv
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To @minbuza nil

Cc @minbuza nl1 @minbuza nl1

@ ninbuza nl] @min buza nl] @minbuza nl]
From i

schSiaHlfe orgaJ s^3n|i^dl 2^i

Subjectlif Re J |
_

Received

if^Meeld kunnen wordenInformatie van of over maa

Humanitarian Response for Afghanistan
Sun 9 12 2021 12 41 14 PM

Bescherming persoonlijke le\

ou very much for this replyT1

Informatie van of over maa cl apDBlijke o| anfealies die docJ openbaarmaking daatv^ ben^eeld kur nen worden

\J
nd j flighted tb knov^

if Doly or ^s^here
1 hope our paths cross somewhere

Bescherming persoonlijke le

•egardsKJ

Bescherming persoonlijke le\ isfeer

Informatie van of over maa f si peliji irganis^es^ie doi lenbaarmaking daatvan benadeeld kunnen worden

Informatie van of over maa f appejijl orgims ti s diydoorVpenbaarmaking daatvan benadeeld kunnen worden

y 0^2Sep 2Q2\ at 09 1
lapf 3l ke organisWes aie dow open baa rrea^ng aaarvan

wrote
Informatie van of over maa

Informatie van of over maa itvan benadeeld kuniieB worden j i i j i i

your mail rnave indeed temporarily taken over from

j fcased in Doha m^ly doling with the political side of the work I expect
I j Kabul embassy ty be fiilly^erational again You are aware of the donor conference taking place tomorrow I think

clip Jke or tope iJiapQ^tm4^^iy^S th^rtf which will be of guidance for the near future of our humanitarian and

I f development^ork At the moment our colleagues in The Hague are in the lead when it comes to this I have therefore

in cc We i^ll discuss internally which interlocutor of the embassy can contact you soonest With

istpi jke 01 usatiei dls dour
jiear

Menbaarmakini
mank yoji 11 I and I am

to take over soonest and the Dutch

Informatie van of over maa

put I |[y
lest regards

Iniemationale en diplomaliek leli igen emories of working wimgOOi

lassy of the Kingdom ofthe Netherlands accredited to AfghanistanE
Bescherming persoonlijke le\ i is feer

Bescherming persoonlijke le\ sfeei

Bescherming persoonlijke le\ sfler

Bescherming persoonlijke le\ i iisfeer

Bescherming persoonlijke le\ issfeer

00235 237797
Tuv
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y

Bescherming persoonlijke le\ 3 issfeet

Bescherming persoonlijke le\ 3 issfeer

V

Bescherming persoonlijke le\ 3 issfeer

V

Informatie van of over maa s hap^jke or^is^es die door op nbaarsnaking rfaatvan benadeeld kunnen worden

5 ilangiIntetnationale en diplomatiek

Bescherming persoonlijke le\
I
issfeer

Bescherming persoonlijke le\i

Bescherming persoonlijke le\ issfeer

Bescherming persoonlijke le\ isfeer3

Bescherming persoonlijke le\ e ssieer

f

Bescherming persoonlijke le\ ^ issfeer

Bescherming persoonlijke le\ 3 isfeer

A
V

Bescherming persoonlijke le\ ^ issfei

Bescherming persoonlijke le\
^
issfeer

Bescherming persoonlijke le\ e ler

Bescherming persoonlijke le\ ifeere

00235 237797
Tuv

show 49 redactions

cuactions tofliij



Informatie van of over maa s happelijke organisaties die door openbaarmaking daatvan benadeeld kunnen worden

Bescherming persoonlijke le\ a issfeer

Bescherming persoonlijke le\ issfe^

00235 237797



Informatie van of over maa s happelijke organisaties die door openbaarmaking daatvan benadeeld kunnen worden

Bescherming persoonlijke le\ a issfeer

Bescherming persoonlijke le\ isVeet

Besoherming persoonlijke le\ issftet

Besoherming persoonlijke le\ issfei

Besoherming persoonlijke le\ issfel

Besoherming persoonlijke le\ 3 issfeet

Besoherming persoonlijke le\ e issfeet

s

Besoherming persoonlijke le\ e issfeet

Besoherming persoonlijke le\ e issfeet

QfBesoherming persoonlijke le\ e issfeet

3

Besoherming persoonlijke le\ e issfeet

Besoherming persoonlijke le\ e issfeet

Besoherming persoonlijke le\ e issfeet

00235 237797



Informatie van of over maa happelijke organisaties die door openbaarmaking daatvan benadeeld kunnen worden

00235 237797



To 1 J@minbuza nl]
@minbuza nIL

y

F l@minbuza nll

@minbuza nl] |z @min @minbuza nl]
Ff6m
ifi Sun 9 12 2021 7 57 38 P

Subject RE post Kaboel wa

Received

Bescherming persoonlijke le\ feet

at hoe„ —

ttTstSo pmSun

Bescherming persoonlijke le\ enssfei

Hartelijk d

pos^

voor deze eerste reflect ^

oop dat HDPN de verscjji

die dit eerdej

at mij betreft heel nuttig voor de verdere gedachtevorming over en inrichting van de

nde acties weer bij elkaar kan brengen en het overzicht kan houden met opnieuw veel dank

eel effectief deednBescherming persoonlijke le\ enssj

Hartelijke groet

2Bescherming persoonlijke le\ enssfe

12 September 2021 13 20

5 minbuza nlTo

@minbuza nl

@minbuza nl

Subject post Kaboel waar wat hoe

De toekomst van Ppst Knbi

@minbi

TiTBuzajBescherming persoonlijke le\ 3i sfe^ @minbuza nl

elfwaar wat hoe

■airtekening gaat uit van devi fefstelling dat Post Kaboel te Doha niet lets van de lange termijn zal zijn

^tleke discussies uit van een benadering van niet te snel near Kaboel terug gaan dan

erTvan de Taliban zonder dat er al te veel conditionaliteit kan worden gesteld Verder onzekere factor

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

Tegelijkertijd gaan veel_vi
immers in d

iLe vetfigheld In Kabul

De afgelopen week be^u

op het Afgh

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

in Doha geweest Inmiddels heb ik een wat betere blik op wat er

rTfront hier allemaal gebeurt en dat brengt me tot de volgende eerste observaties

T^p dit moment leiden de meeste politieke wegen naar Doha De Nl aanwezigheid is besproken tussen onze M en die

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet
van Qatar

Ik ben aangekomen aan de vooravond van de terugkeervluchten uit Kaboel Omdat deze geheel door de post Doha en het

SCOT team worden gefaciliteerd en begeleid heb ik me meteen kunnen concentreren op het politieke Doha werk en

netwerk Tegelijkertijd heb ikdeelgenomen aan diverse virtuele overlegfora zoals UNAMA core EL HOMS Nordic en heb

ik zo veel mogelijk geprobeerd betrokken te blijven bij de aansturing van de vier college s van team Kaboel die op R8

werken en de Kaboel college s elders

Wat Uiteindelijk is het politieke werk in Doha beperkt {ook vanwege de huidige opzet afspraak hier dat

met QatarAut blijft trekken NB de communicatie is op dit moment vrijwel geheel over de vluchten Kaboel Doha

Specifiek voor Afghanistan zijn op dit moment op een mm of pm iiLaiieiiLe baaia □anwcnig

Imetnationale en diplomatiek belangen

de contacten
Imetnationale en diplomatiek belanVn

Internationale en diplomatiek belangen

Internationale en diplomatiek belangen

nog geen lijn naar de Qatarezen gelegd om verwarring te voorkomen

bij de uitstekend door de post samen met het SCOT team begeleide al eerder genoemde vluchten pn nnk nmdrit ik

k heb zelf in overleg met

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet
Het ontwikkelings en humanitaire werk wordt

verder elders gedaan ^ sprpken {DCH Islamabad als humanitaire hub

Al met al uiteind^iijlceep^kere beperking van het politieke werk Rapportage over wat er in Afghanistan zelf gebeurt
alleen via d^rden mer uit eigen waarneming

Het i^ f^rom de^raag hoe groot de tijdelijke Nederlandse aanwezigheid in Doha moet zijn Er wordt in Den Haag al

g^acht ovgi^ndersteuning door ASl of 2 Inmiddels heeft daar besluitvorming over pfaats gevonden en komt op korte

termijjyien van de ASl uit het team Kaboel naar Doha Het echt Kaboel gerelateerde pakket van werkzaamheden zou

beperkt zijn schat ik in Met

verslaglegging over de diverse bilaterale bezoeken over en weer

vluchtbewegingen Kaboel Doha Dit is nu ook echt de inzet

Ik zie ook niet direct het nut van het volledig overplaatsen naar Doha van de uitgezonden staf die momenteel vanuit Den

Haag werkt Enige dat daarvoor zou pleiten is dat het team na de ingrijpende gebeurtenissen weer bij elkaar zou zijn maar

dat zou wel een stevige prijskaart aan zitten En op de post hier is daarvoor geen plaats Aandachtspunt is ook dat

aansturing van een post die vanaf verschillende plekken in de wereld werkt een lastige dynamiek kan hebben zie tf

Bescherming persoonlijke le\ 3i sfeer

Bescherming persoonlijke le\ enssi

besproken dat het een idee zou zijn om deze dan te delen bv voor politieke

en een liaison functie bij

Bescherming persoonlijke le\ enssreer

00236 233668
Tuv
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ISB rapportage hierover

Apart zij de irnzet vari

instantie voor het t^kendossier liet hij mij weten Ik vraag mij zeer af of er relevant werk op dit terrein in Doha voor hem

ligt Mochten ook Afghaanse paspoorthouders op een gegeven moment van de Kaboel Doha route gebruik mogen maken

dan i iinnen zij hev best in de al lopende operatie opgenomen worden Dit zal met Defensie besproken moeten worden

Hoe Op dit moryfent werk ik vanuit de post Doha zoals ae meeste ahdei Lollbigd » up

ruimte waar ev^ntueel nog plaats is voor een collega Daarna zijn de mogelijkheden voor de kleine post Doha vrijwel

uitgeput

^ermeld Defensie zou hem graag zo snel mogelijk Doha waarts sturen in eerste

Intemationale en diplomatiek 1 belangen

na Ik heb een aparte

Financiele en economische I elangen van de staat

en ondersteunende ASl 2 blijft dit mogelij
^

liiHinii iilr bez^ting beperkt blijft t ^
I iiimir I1M H il jUiiMlni Inden

_

elangen van de staAfspraken n aak ik via Whatsapp en vervoerTs’

erbij zou al tot

or de inzet vanFinanciele en economische I

Indien er^n gedacht zou worden om meer mensen n

gez^g^moeten worden Aanvankelljk zou er gekeken

igt in de koudere tijd

T^yVy\\ \ ijyri te plaatsen zal er naar andere

mj nen worden oferTntret

og niet op loopafstand van de post en is voor

kantoorr

zaalruimre kan wefden geiTuuTdr
arriverende cjafflega s een goede eerste verblijfsplek ^
Indien ei\ rfteindelijk toch sprake zal zijn van een wens om een^ch grotere operatie op te zetten

zij naarToha vertrekt het beste vergezeld kunnen zijn vanj^reeds benoemde nieuj

ariele ondersteuning en taalkennis Arabisch en DzWPashtun opgi

Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

wanneer

in dan zullen ook zaken zoals

Bescherming persoonlijke le\ enssi
oeten wordenS

Eenmajeur aandacntspunt is de functij
voor hem Dit is een zeer urgente

AiVder punt waar naar gekeken ^Tl^
cp basis van het 4 op^4

^edewerk
jtwfsffont hebben g^a^ktrfJef bei

v^anderend re^

TotSslotj

en er is nog geen vervanging

lery ^e^itfdlge medewerkers van post Kaboel werkten of zouden gaan werken

afgesproken dat zij de gesprekken met de

r^henl^ Doha kent geen R and R nog past in de afspraken die zij met hun

I dat rymiddefs is opgekomen^ is dat medewerkers bereid zijn tot plaatsing in

dit morn^nt hejoben zij voora behoefte aan duidelijkheid

op dit moment^n nauw yerband tussen de werkzaamheden van Post Doha en Post Kaboel in Doha Het op

nt aanwezige SC0T teariy1s bezig goede structuren op te zetten waardoor de betrokkenheid van post Doha

bep^kt kan blijven Zii denken crat oiz kortetermijn eei

■dan del^n tussen de^ee posten g^acht kunnen women Is wel zaak dat het dan een zeer operation

benodig^ cony faire ervajjfng
Doha \imi

Bescherming persoonlijke le\ enSiSfeer

lema In eerst^Ht^antie had ik met

voer^of een

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Bescherming persoonlijke le\ enssfei de SCOT taken zou kunnen overnemen Ook hier zou wear

is met alle

Bescherming persoonlijke le\ en

Erwbassy of thtf^Kingdom of the Netherlands accg to AfghanistanBescherming persoonlijke le\ issfelr

Bescherming persoonlijke le\ en er

Bescherming persoonlijke le\ ensfefeej

Intetnationale en diplomatiek fiangen

Intetnationale en diplomatiek belangen

Bescherming persoonlijke le\ ifeet

Bescherming persoonlijke le\ erfssfeet

00236 233668
Tcv
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To

Cc @minbuza nl]
From

I I Mon 6 13 2031 7 24 58 AM

Subject f vani it Doha

Receive

Bescherming persoonlijke le\ ens

btV9 13 2021 7 24 00 AM

Ben {ook voor DAO blij met deze versterking Ik zit nu bijna

het ergens midden volgende week hier over is nu de inzet

Beste

Bescherming persoonlijke le\ enssfe
In principe neemt

Hier iij Dohq zijn Wjb tyiet een kleine groep likeiilllidbd

Bescherming persoonlijke le\ enssteer

y f ^peelt cruciale rol^

Mee^t^ aandacht is de afgeiopen oagen gegaan naar oe viucnten Kaoo^
n beetje lijn zal breng^ in de meeste initiatieven maar hoop dat mis

Er is hopelijk vandaag een gesprektussen de

Hoop dat de donorconferentie van

ien tegen beter weten in zie o a recentevan
Bescherming persoonlijke le\ ensE eer

laoy rtage

in iac er gpval j l^en we

Qata resd nu

r zover dat niet vin iiii i i iili^i iiii nr hnnrihT|gevin^sliinen loopt elkaar op de hoogte houden FYI ben op

met mijn BZ nummer IiilIj uii
Imetnationale en diplomatiek

privenr heb problenurhme s pereikbdar 31 dat is het

ler dM ikaan zal overdragen

Imetnationale en diplomalieki 1 ilati^pt harjheliike gfOet Uit Doha

Imetnationale en diplomatiek ielan n

Internationale en diplomatiek fiafigl

Ep itassy of the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan
Internationale en diplomatiek baangl

Internationale en diplomatiek m ion

Bescherming persoonlijke le\ tnssfd

Bescherming persoonlijke le\ isifeej

Bescherming persoonlijke le\tn if et

Bescherming persoonlijke le\ sifeet

Bescherming persoonlijke le\ trjssfeet

Bescherming persoonlijke le\ tnssfeet

00237 239533
Tcv
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To

Cc @minbuza nl]
From

I Mon 9 13 ^21 9 13 57 AM

Subject RE vanui1 Dohp
Received

Bescherming persoonlijke le\ ens

MotV 9 13 2021 9 13 57 AM

Beste f

t£ ank vjoor je beriihtje Afgelopen donderdag intake gesprekje gehad met PIv

yfflagenjeen tekstje verepreid over wat globaal de bedoeling is Wat extra handen aan het bed en vooral de internationale contacten

o^^ttopfdstedeliuk niveau Nu is iedereen razend druk met voorbereiding van het debat a s woensdag in de Kamer

enssfeM^pneekt later vanaaag idd haar Qatarese counterpart zo werd me net bevestigd in de DAM staf

~De P he| TB kantoor in Poh_3^ ~|

gns^nopyn1oeten zien hoe die zich gaat manifesteren Die contacten zijn broodnodig voor het verkrijgen

1e rangen gesloten houden maar daarvoor is

Bescherming persoonlijke le\ ens
en Dir DAO Als het goed is wordt een dezer

Bescherming persoonlijke le\

Kabcfel waarv

van yardere vrije d Qrtocht v

wpI mate van inhobdeHfk

We houcen nau^ coj tactn mOblele iirr

Hartelijke g oet

listen Belangrijk dapens
Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

e consensus nodig Zien nu a Jer stevig ingaat

Bescherming persoonlijke le\ enssff er

13 s^tembet^agll 08 25 \SeirtMTfai

Imetnationale en diplomatiek bi

@minbuza nlCc

Si^ject it

1 Ben {ook voor DAO blij met deze versterking ik zit nu bijna

In principe neemt het ergens midden volgende week hier over is nu de inzet

Hi^r iiYDc ha zrfn A te met een kleinegroep likeminded {VK Did Cana^ta^Japan Zuid Korea VS natuurlijk zelfs zij zijn hier maar met

l j de meest^ anderen met max 3 pax deze groep is groeiende Politfek^ rapportage beperkt ook nu het Taliban kantoor hts is

l^g frelcppntfnAtBr Anaalt i mninli n iH

twee IVyen ^afeste aandacht is de afgelopen dagen gegaan naar de vluchten Ka

yanclaag e^ l»etje lijnXzal brengen in de meeste initiatieven maar hoop dat misschiehs^gen beter weten in zie o a recente

I inrn^dpels ben je begonnen a
Imetnationale en diplomatiek beh

lerj week n Di als

Internationale en diplomatiek bel

_

Er is hopelijk vandaag een gesprektussen de

l Doha Hoop dat de donorconferentie van

Bescherming persoonlijke le\er£sf®appOrtage Py NY

\nhedfer gpffsf ■ laten we voor zover dat niet via meer algemene berichtgevingslijnen loopt eflt^r op de hoogte houden FYI ben op

fewea nunmTifirs bereikbaar^ privenr heb problemen met mijn BZ nummer hier ei^ Idat is het

daWese nillmmer dat ikaan zal overdragen

iwfel jke groet uit Doha^
Bescherming persoonlijke leJen^fe

Bescherming persoonlijke le\ ns feei

Embassy of the Kingdom of the Netherlands accredited to Afghanistan

w
Bescherming persoonlijke le\tnsafeei

Bescherming persoonlijke le\ Insspet

Bescherming persoonlijke le\ msgeetj

Bescherming persoonlijke le\ msgeet

Bescherming persoonlijke le\ fnssfeet

00238 237842
Tcv
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To @minbuza nl] @minbuza nl]
From

2021 9 44 37 AMIon

Subject FW Doha

ensReceiveql Moh 9 13 2021 9 44 00 AMBescherming persoonlijke le\

Voor djB volledigheid dan ook duze iiidil OVtii iiize^ op korte termijn

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Fro
13 1

^13
Sent nriaand leiiibtil 4021 00 32

@mmbuza nl @minbuza nlTor

Bescherming persoonlijke le\
@minbuza nlens

Sul ]ea\ Fw Doha

oepert orgen graag ook jullie visie \j heb in mi^ aantekening van gisteren wat vraagtekens bij deze aanwezigheid gezet

staat daar anders in en wil ryt heel gra^ om allerlei redenen bespraken we gisteren in dat geval zou ik zeggen laat

en ik gisteren

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

ar toe reizen ergens volgende week Dat bespraken

u heel goed zijn indien zij iet dan kai overnemen Zij denkt nu aan midden volgende week

hiersamen met

pk
Bescherming persoonlijke le\ enssfee

antwoorden Ga yandaag extra werkruimte in hotel verkennen Met greetKdn

Bescherming persoonlijke le\ erfesfei
@minbuza nlFrom

12 September 2021 f2 58itL

g minbuza nl

ijectrKhaBescherming persoonlijke le\ en

Ha

Bescherming persoonlijke le\ tnlsllrer’

MINDE als ook_
aanwezigheid in D

Internationale militaire samenwerking ziet graag mijn[ I operaties en

a en mijn verbondenheid bij het ambassadeteam

Meylclem werd d^or MINDEF benadrukt zo spoedig mogelijk Voor mij is dat prima maar dat moet natuurlijk wel

m« jullie gede^d afgestemd worden

Even naar Dora reizen betekent dat er een aantal zaken geregeld moeten worden zoals huisvesting werkplek

visum etc Ik heb even geen beeld hoe het er nu voor staat irt deze zaken Wel steun ik het belang om die kant op

te reizen Il zie het ook als een eerste stap en verkennende ronde voor mijn werkzaamheden aldaar

Bescherming persoonlijke le\ feVin

Bescherming persoonlijke leJeris rfeeri

Ik stel du s voor om eea in gang te zetten zodat die kant op reizen ook mogelijk is De vraag is wat ik moet doen

{wat eci bij wie moet ikzijn
Ik las n een mail dat

Bescherming persoonlijke le\ m teer

op kortetermijn naar Doha reist Wellicht is samen met

opti^ Even geen idee wanneer dat is maar ik leg ook even contact met

naar Doha reizen een

Bescherming persoonlijke le\ ssfei
oor het graag

Groet

Bescherming persoonlijke le\ rssteer

Bescherming persoonlijke le\ inisfeer

Best regards

Bescherming persoonlijke leJenssfeer

T
Bescherming persoonlijke le\ issfeer

M

E |Cq minbuza nl

00239 239536Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior | Malalai Watt Shar e Naw Kabul Afghanistan
Tcv
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To @minbuza nil

JigmintJuSTnl]
@minbuza nl]

Cc

From

Moi 2 15 30 PM

ensSubjei
Recei

DohaBescherming persoonlijke le\

MorV9 13 2021 12 15 31 PM

Dag alien Ik vind met pBima en nuttig als

£ at laat ik graag ^an jL llle Hartelljke groet

Fror^rj —j—p
L

~

Sent pjaar dag sep ember 2021
—

ens^6©r

z s m naar^oha gaat waarbij wel enige praktische zaken geregeld moeten worden

Bescherming persoonlijke le\ enssfe

@minbuza nlBescherming persoonlijke le\

@mlnbuza nlCc

^it RW Doha

jfetJeniorgem gtsag oc^ jullie visie Ik heb in^ ijn aantekening van gisteren wat vraagtekens bij deze aanwezigheid gezet

st^^t o^r arper^ n en vil dit heel graag orriysllerlei redenen bespraken we gisteren In dat geval zou ik zeggenjaaljis
hier naar toe r^zen ergens volgende week Dat bespraken

^j l^dan l an overnemen Zijyoenkt nu aan midden volgende weej^„ —■—

antjyJ^orc^n Ga vandaag ejrtra werkruimteinjTj
TrfBuza nl

Bescherming persoonlijke le\ enssfe^

TstSTenook Zou heel goed■tlen

z pkindien
Bescherming persoonlijke le\ ensfle

ennen Met groet

im

~^j| septSjbht 2

g minbuza nlBescherming persoonlijke le\

ijact Doha

a

MlfJoEFfiSiTooi^ i zlet graag mijn aanwezigheid in
Bescherming persoonlijke le«n

Dolifa en^ijn verbontlenheld bij het ambassadeteam

Met klem werd do^r MINDEF benadrukt zo spoedig mogelijk Voor mij is dat prima maar dat moet natuurlijk wel met jullie

g^eeld afgesteiyd worden

Even naar Doh^reizen betekent dat er een aantal zaken geregeld moeten worden zoals huisvesting werkplek visum etc

Ie heb even ge4n beeld hoe het er nu voor staat irt deze zaken Wel steun ik het belang om die kant op te relzen Ik zie het

Bescherming persoonlijke leJenlsI

©okafis een ^rste stap en verkennende ronde voor mijn werkzaamheden aldaar

|lk stel dus oor om eea In gang te zetten zodat die kant op reizen ook mogelijk Is De vraag Is wat Ik moet doen wat en bij

wie^oeWkzijn
Ik las in 4en mail dat

Bescherming persoonlijke le\ inlsfier

op korte termijn naar Doha reist Wellicht is samen met

Ev^n ^en idee wanneer dat is maar ik leg ook even contact met

Hpo het graag

naar Doha reizen een optie

Bescherming persoonlijke le\ infsfei

•et

Bescherming persoonlijke leJenslfeer
est regards

Bescherming persoonlijke le\tnssfeej

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Road of Ministry of Interior | Malalai Watt Shar e Naw Kabul Afghanistan

Bescherming persoonlijke le\ e sifeer

Bescherming persoonlijke le\ n^feei

Bescherming persoonlijke le\pnsrfeer

Bescherming persoonlijke le\ Inssfeer

00240 237573
Tuv
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To @minbuza nl]
From

Sant

Subject voojfetef interylew
BnsReceived

Mon 9 1 3 202y3 09 13 PM

fbn 9 13 2021 3 09 14 PMBescherming persoonlijke le\

Ha

Da rk je wd elkaar vanochtend al even konden spreken Lukt het je om deze week een uurtje vrij te maken voor het

int rvi€ wrf Liva^f telefonisch is beide geen probleem

l\florgeii hreb ilynog een overleg met

da irna een yqorstel aan je terug

Bescherming persoonlijke le\ nssfeer

over de insteek van het gesprek dat dan koppel ike

Bescherming persoonlijke le\ 3
p [

Mi t vr gnaeliilje qroet

Bescherming persoonlijke le\ islier

Di ed ie psifmunicetie
e Bultenland^ ZakenM n

Bescherming persoonlijke le\ en ir

riiksQf erheid wi bz~

li~ibuza @DutchMFA

Bescherming persoonlijke le\ le

Bescherming persoonlijke le\en s ei r

Bescherming persoonlijke le\ iff r

Bescherming persoonlijke le\ sl le

Bescherming persoonlijke le\ ss ir

Bescherming persoonlijke le\ IS teer

Bescherming persoonlijke le\ in sfei

Bescherming persoonlijke le\ bI BSieer

Bescherming persoonlijke le\ sfeer

Bescherming persoonlijke le\ nssfeer

Bescherming persoonlijke le\ inssfeer

00241 233755
Tcv
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To @minbuza nl1 @minbuza nl]

@minbuza nl] @minbuza nl]
From

I I Mon 9 13 2021 3 26 01 PM

Bescherming persoonlijke le\ 3ns®t|bj©Ct FW Ujst SVaCU66S

Received Mon 9 13 2021 3 26 02 PM

Ter info

P^romBescherming persoonlijke le\ inssfe

@minbuza nl

Sent maandag 13 september 2021 16 04

@minbuza nlTo

@minbuza nlBescherming persoonlijke le\

Subject RE Ujst evacuees

Ha

Zoals beloofd

Van de 90 geidentificeerde NGO s bevestigd vertrokken hierbij de onderverdeling per NGO
Bescherming persoonlijke le\ alssfeer

II
Bescherming persoonlijke le\3rli ler

^^^ermaking
daatvan benadeeld kunnen wordenInformatie van of over maa i elijk j nrnanisaiiea die door

door openbInformatie van of over maa g daatvan benadeeld kunnen worden

^ijganisaliesInformatie van of over maa] die door openbaarmaking daatvan benadeeld kunnen worden

eh ie hier iets aan

if

@minbuza nlF

Informatie van of over maa kunnen worden

@minbuza nl

j| iject RE Ujst evacuees

p si ^^el^tj^tibie^ danjieri^armaking daatvan benadeeld kunnen wordenInformatie van of over maa

@minbuza nlr m

September 2021 11 12
^penbaormaKing daatvan bonaJeela

I maanaa
Informatie van of over maa kunnen worden

®minbuza nl
app s

Tc

g minbuza nlCc

—I
Su bj 2ct RE Lijst evacuees

maa

apji i^ organisatii s die door openbaarmaking daatvan benadeeld kunnen wordenInformatie van of over

F O p alles wel met jou
II 1 en inderdaad bezig met onderverdelen van de evacuees Ik kan straks nog verder onderverdelen om aan jouw veizoek

openbaarmaking daatvan benadeeld kunnen wordenInformatie van of over maa tapfi

K ar it wsl vandaag nog jouw kant op

G 4
hapM m^JoBj^^^E^ TyaaWnC9 ka
wA Av blackberry com

V n

Ds turn raaandag 13 sep 2021 10 36 AM

chap^j ^
0 ganisaties die door opennaarmaKing aaatvan Denaaeeia

Informatie van of ovei maa deeld kunnen worden

fS miabuza iil

Informatie van of ovei maa

@mmbuza nlKc pie
Or derwerp Lijst evacuees

schapiH^LlInformatie van of ovei maa Ipenbaarmaking daatvan benadeeld kunnen worden

I raadde me aan met jou contact op te nemen

Ik was benieuwd of er een lijst beschikbaar en te delen is van evacuees onder jullie hoede

Meer specifiek zou ik graag een overzicht krijgen van wie van onze directe OS partner organisaties we hoeveel mensen het233495
weten te evacueren ook m h o o gesprekken die weer op gang komen met deze partners

QnlQQliDQ iHIo iHnnr
0^

00242
Tuv
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Zoujij me hieraan kunnen helpen
Met greet

Bescherming persoonlijke le\ enssfifiL

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Bescherming persoonlijke le\ ensi efir

5 minbuza nl

IL embassy Kabul Netherlandsworldwide nl

Bescherming persoonlijke le\ 3»jsfeer

Bescherming persoonlijke le\ ssfei

Bescherming persoonlijke le\ inslfeer

Bescherming persoonlijke le\tnssfeer

00242 233495



To A @minbuza nil @minbuza nlV

x» ^nninbuza nll DAO AFPfK\A7@minbuza nl1 1 @minbuza nll

@minbCJza inbuza nl] JL
X f

eri iinbuza nl]Bescherming persoonlijke le\

rofn

F^ [S| ecial AJ^anistan issue] The Return ont»€Taliban in Afghanistan written by

Ju^^4 2Q2Y6 57 48AM

ibari in Atemar istan pdf

Subject

t^ceived
Tne Return djfti

Bescherming persoonlijke le\ an

In bijiage

door de di ecteXvs^n

Bescherming persoonlijke le\ fion

rappoff dat giste en werd gepi

die inst lling

op me o\^rkyffam een helpere c

sfemijn ge ^aFmet name Bangl

iefhebbarsi ^

eerd door het Centreyfor Genocide

Ik bezocht

mei^tator Ikvond met nam^

in t^aand rapport wel aar^

idies University of Dhaka en geschreven

schrijver r^c^nt voor een kennismakingsgesprek waarbij hij

observaties over de regionale context uiteraard ineen aan

Bescherming persoonlijke le\pr
Voor

artelijke grgpten lit D aE

Bescherming persoonlijke le\

Bescherming persoonlijke le\

Bescherming persoonlijke le\ ssfeer

Bescherming persoonlijke le\ ifeer

Bescherming persoonlijke le\ I ssfeer

Bescherming persoonlijke le\ issf er

Bescherming persoonlijke le\ issfeer

Bescherming persoonlijke le\ Isfear

Bescherming persoonlijke le\ mssl

Bescherming persoonlijke le\ isefeer

Bescherming persoonlijke le\ artssfeer

Bescherming persoonlijke le\ inssfeer

00243 233459
Tuv
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Bescherming persoonlijke le nssfeer

IntroductionBescherming persoonlijke le enssfeer

■Tifii^^l^^xertainly a factor when it comes to assessing the return of the Taliban in

AfghanMk^^ot in the sense of the duration but rather the political composition
in which the

had with them the^

the United States Air^three
Soviets who had invaded AfghanistalHo^pport the communist regime in 1979

The communists were able to e 5ploit the situation to their favour following the

•narchy in 1973 under the

incidentally a

cousin of King Zahir Shah with anti Soviet credentials The communists came to

power in April 1978 through a violent coup d’etat or what came to be known as

the Saur Revolution under Nur Muhammad Taraki of the People’s Democratic

Party of Afghanistan Taraki however was assassinated in September 1979 and

the leadership went to Hafizullah Amin But the situation in Afghanistan
deteriorated so fast that the Soviets thought of fixing it to their favour by invading
the country in December 1979 Following the invasion Hafizullah Amin was

killed and the Soviets installed Babrak Karmal And this created the grounds for

the violent campaign against the Soviet Union with the United States Saudi

Arabia and Pakistan collectively supporting the mujahedeen After nearly 10 years

of war and the communist government in Kabul increasingly failing to defeat the

mujahedeen the Soviets withdrew in February 1989

captured powerthen and now Twenty years back the Taliban

^Jdeuj^f Saudi Arabia the Islamic Republic ofPakistan and

e to help the Afghan mujahedeen against the

instability that had resulted from the overthrow of t^

leadership of the former prime ministerf Daui

In the wake of the Soviet invasion of Afghanistan three outcomes reshaped the

country Firstly the rise of the Taliban The latter emerged from the ranks of the

mujahideen following the Soviet withdrawal and the lawlessness that engulfed the

country Secondly the Saudization or Wahhabization of Afghanistan including
making Osama bin Laden A1 Qaeda ISIS and other fundamentalist outfits a

formidable force in Afghanistan And thirdly creating grounds for the politics of

singularity with little or no consideration to the tolerant version ofIslam which had

been the defining character ofAfghanistan in earlier times In fact anyone familiar

with Rabindranath Tagore’s Kabuliwallah or Syed Mujtaba Ali’s Deshe Bideshe

{In a Land Far from Home would know how proud brave and belligerent the

Afghans were indeed with an equal amount of simplicity generosity and

kindness In many ways had there been no Soviet invasion there probably would

have been no Taliban

3
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The paper assesses the milieu in which the Taliban came to power in Afghanistan

twenty years back their return now and the possible impact in the region and

beyond including Bangladesh The objective of the paper is not to reach

certainties but to invite meaningful discussions without prejudices

The rise and return of the Taliban

There is a precise incident when it comes to the rise of the Taliban The leadership
of the Taliban most of them having suffered an injury while fighting the Soviets

came from the Pushto speaking villages The bulk of the recruits also came from

the Afghan refugee camps in Pakistan But it was the lawlessness in Kandahar that

brought fame to the Taliban when the latter delivered instant justice to rape victims

by hanging a rapist a local commander who had raped a boy and two women
’

The reputation of the Taliban soon spread throughout the country for mitigating

justice which the corruption ridden judicial system ofKabul could not do so And

in the wake of the vacuum created by the Soviet exit and backed by the Saudis and

Pakistanis it did not take long for the Taliban to defeat the other internal aspirants

including the Tajik led pro American Northern Alliance and capture power in

1996

The relationship between the Taliban and the United States deteriorated from 1996

onwards on account of the former harboring Osama bin Laden A1 Qaeda ISIS and

other militant fundamentalist forces in Afghanistan and coupled with the factor of

the Taliban destroying the Buddhist archaeological sites at Bamiyan banning
music and movies in public enforcing rigid dress code and other measures against
women and girls Afghan tribal conservatism got infused with Wahhabism to create

a violent form of patriarchy This incidentally was also the period when anti-

communism of the United States got replaced with Islamophobia and the task of

battling the Muslim militants in various parts of the world The ‘good Taliban’

became the ‘bad Taliban’ overnight The 9 11 attack on the United States created

grounds for the US intervention in Afghanistan although no Afghans were

’
Jonathan Nancy “Afghanistan The End of the Occupation

”

17 August 2021

https annebonnypirate org 2021 08 17 afghanistan the end of the occupation Accessed on 3

September 2021

4
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involved in the terror attack The Taliban also requested evidence from the United

States about bin Laden’s complicity in the attack even suggested handing him over

to a third neutral country but that too was rejected by the United States ^ Instead

the US decided to bomb Afghanistan in October 2001 just a month after 9 11

Interestingly reports are now circulating that after 9 11 the United States wanted

to bomb a Muslim country in fact any Muslim country to pacify the shock and

resentment at home Although most of the terrorists were from Saudi Arabia the

latter being a friendly country could not be attacked The wrath unfortunately fell

on Afghanistan with Osama bin Laden a single person becoming the target ofthe

United States’ response to the 9 11 attack

I cannot help reminding the readers here that one could find a parallel in the

Bangladesh Government asking Canada to hand over one of the fugitive killers of

the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his family
members However Canada is reluctant to hand the person over to Bangladesh on

account of the prevailing rules of Canada which forbids returning such offenders

to countries that have the death penalty
^

In light of Afghan tradition and

civilizational practices the Taliban too could not hand over a ‘guest’ here Osama

bin Laden without sufficient evidence which the United States refused to provide
As indicated earlier the United States even disagreed with the Taliban proposal of

sending bin Laden to a neutral third country In the Canadian case should

Bangladesh wage war against Canada or should it try to convince the Canadian

government and its people that harbouring a condemned killer makes its own justice

system hollow if not dictated by power But then Bangladesh is not a superpower

It seems that ‘power’ and more so ‘absolute power
’

not only corrupts and ‘corrupts

absolutely
’

but also ‘demoralizes’ humans as Sophocles had argued when

referring to the power of money in his play Antigone

The aerial bombing certainly terrified the Taliban but only after an “informal

settlement negotiated between the Americans and the Taliban did the former enter

2 44

Bush rejects Taliban otfer to hand Bin Laden over
”

The Guardian 14 October 2001 See

https www theguardian com world 2001 oct 14 afghanistan terrorism5 Accessed on 3 September
2021
^
Editorial “Bring Bangabandhu’s killers back They must not go unpunished

”

Bangladesh Post

16 August 2021 See https www bangladeshpost net posts bring bangabandhu s killers back

66450 Accessed on 11 September 2021 See also UNB report “Bangladesh wants USA Canada

to send back Bangabandhu’s 2 killers
”

Dhaka Tribune 23 August 2019 Cited from

https www dhakatribune conl bangladesh foreign affairs 2019 08 23^angladesh wants usa

canada to send back bangabandhu s 2 killers Accessed on 11 September 2021

5
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Bescherming persoonlijke le nssfeer

Kabul and install a government to their liking The Taliban quickly escaped and

withdrew to the villages In fact among some Taliban there were expectations that

the mrh^al ofthe Americans would help the dismal economy of Afghanistan In the

beginning^ things began to stabilize and violence ceased considerably But then

the United State^ ^^^ like any other colonial force started humiliating the Afghans
not only by killing andSiyuring them wantonly but also by entering their houses in

the name of capturing the Ttdi^n terrorists The aerial bombing including drone

attacks made it even worse becau^ev^en targeting a suspicious Taliban orterrorist

hideout the bombs also killed innocent

cannot help recalling the poignant remark a

leader in the early days ofUS military action in Afghanistan who sadly was later

killed allegedly by the Kabul regime

Bescherming persoonlijke le enssfeer

lie including women and children One

Haq an anti Taliban Afghan

[The] US is trying to show its muscle score a victory and scare everyone

in the world They don t care about the suffering of the Afghans or how

many people we will lose And we don t like diat Because Afghans are

now being made to suffer for these Arab fanatics but we all know who

brought these Arabs to Afghanistan in the 1980s armed them and gave

them a base It was the Americans and the CIA And die Americans who

did this all got medals and good careers while all these years Afghans
suffered from these Arabs and their allies Now when America is attacked

instead ofpunishing the Americans who did this it punishes the Afghans
^

According to Brown University the number of people directly killed as a result of

the US occupation of Afghanistan since 2001 is 174 516 Appendix A Table 1

The number of injuries also runs in thousands and then there are those who have

suffered ‘invisible wounds
’

One estimate compiled in 2009 suggests that “fully
two thirds ofAfghans suffer from mental health problems

”^
The US led offensives

also destroyed homes and crops worth millions of dollars ’ and displaced millions

^f people Appendix A Table 2 The loss of human lives and the destruction of

^yonathan Nancy op cit

^
I I Haq “US bombs are boosting the Taliban

”

The Guardian 2 November 2001 See

https www theguardian eom world 2001 nov 02 afghanistan terrorism9 Accessed on 3

September 2021
^

Cited in Subash Jangala “Taxes taxmen and the Taliban
”

My Voice 16 May 2021 See

https myvoice opindia eom 2021 05 taxes taxmen and the taliban Accessed on 11 September
2021
’
Jake Hussona “The reverberating effects of explosive violence on agriculture in Afghanistan

”

xeliejweb 13 November 2019 See https reliefweb int report afghanistan reverberating effects

explosive violence agriculture afghanistan Accessed on 3 September 2021

6

00244 234263



the countryside created grounds for resistance fusing the Taliban militancy with

the anti colonial insurgency

But the question that one must raise here is did the United States go to Afghanistan
to defeat the Taliban and establish democracy there or did it go there on a ‘feminist

mission’ to save the women and girls there or did it go there to reproduce the

military industrial complex If it were for a ‘feminist mission’ it would certainly
be worrying for the rest of the world as Arundhati Roy so critically put it in her

speech at the Lensic Performing Arts Center Santa Fe New Mexico on 29

September 2002

It’s being made out that the whole point of the war was to topple the

Taliban regime and liberate Afghan women from their burqas we are being
asked to believe that the U S marines are actually on a feminist mission

[laughter applause] If so will their next stop be America’s military ally
Saudi Arabia [Laughter] Think of it this way in India there are some

pretty reprehensible social practices against “untouchables” against
Christians and Muslims against women Pakistan and Bangladesh have

even worse ways of dealing with minority communities and women

Should they be bombed Should Delhi Islamabad and Dhaka be

destroyed Is it possible to bomb bigotry out of India Can we bomb our

way to a feminist paradise [Laughter] Is that how women won the vote in

the U S Or how slavery was abolished Can we win redress for the

genocide of the millions of Native Americans upon whose corpses the

United States was founded by bombing Santa Fe [Applause]
^

But no less puzzling is the fact that the illicit production of opium has gone up

during the US occupation of Afghanistan in the last twenty years Appendix A

Table 3 Although the United States is on record of spending more than USD 8

billion over 15 years on efforts to deprive the Taliban of their profits from

Afghanistan’s opium and heroin trade it bore no results
^
In fact the Taliban had

banned the farming of opium poppy in July 2000 which saw a serious drop in the

production of opium poppy at the end of 2001 before the US led invasion of

Afghanistan But interestingly heroin made from opium grown in Afghanistan

^
Arundhati Roy Come September Cited from

https www bisd303 org cms lib3 WA01001636 Centricity Domain 616 comeSeptember pdf
Accessed on 10 September 2021
^
Jonathan Landay “Profits and poppy Afghanistan’s illegal dmg trade a boon for Taliban

”

Reuters 16 August 2021 See https www reuters com world asia pacific profits poppy
afghanistans illegal drug trade boon taliban 2021 08 16 Accessed on 11 September 2021
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makes up 95 of the market in Europe Interestingly the latter does not get

flagged as much as it should On the contrary the incomes of the Taliban are

accounted for in their relationship with Russia Iran Pakistan and Saudi Arabia

Still hardly one mentions Afghanistan’s illicit opium ending in Europe Appendix
A Table 4 Are we to believe then that the production of opium poppy in

Afghanistan has gone up during the US occupation so that the Taliban could profit
from it as it is alleged by the US military by selling the illicit drug to Europe
Bizarre this may sound but that is precisely what is being fed to the world by the

governmental agencies of the United States Or did the latter profit from it

simultaneously and meet a part of the cost of the war
’^

It is worth pointing out

here that after returning to power the Taliban government has already told farmers

to stop cultivating opium poppies
^

However more credible answer to the US invasion of Afghanistan lies elsewhere

Dwight D Eisenhower the 34^ ^
President of the United States in his farewell

speech at the end ofhis presidency in 1961 warned the Americans about the “grave
implications” ofthe military industrial complex The Afghan war itselfwas illegal
under international law yet the military industrial complex profited from it

immensely According to a Brown University calculation the United States spent
USD 2 26 trillion in Afghanistan or USD 300 million per day for twenty years

which could be translated as USD 50 000 for each of Afghan’s 40 million people
Appendix A Table 5 and Figure 1 ^^ However most ofthe profits went to Boeing
Ra 4heon Lockheed Martin General Dynamics Northrop Grumman Corporation

Reality Check Team “Afghanistan How much opium is produced and what’s the Taliban’s

record
”

BBC News 25 August 2021 See https www bbc com news world asia 58308494

Accessed on 11 September 2021

A report of the US Government in 2007 suggested of making opium production in Afghanistan
licit See John A Glaze Opium and Afghanistan Reassessing U S Counternarcotics Strategy

Strategic Studies Institute U S Army War College Carlisle October 2007 See

https www files ethz ch isn 46869 1007_OpiumAfghan pdf Accessed on 11 September 2021
^ ^
Sune Engel Rasmussen Zamir Saar and James Marson “Taliban Move to Ban Opium Production

in Afghanistan
”

The Wall Street Journal 28 August 2021 See

https www wsj com articles taliban afghanistan heroin ban opium production 11630181316

Accessed on 11 September 2021

See Transcript of President Dwight D Eisenhower s Farewell Address 1961

https www ourdocuments gov doc php flash false doc 90 page transcript Accessed on 3

September 2021
^ •FP Staff ““So who won Afghanistan war America s boots onground didn tbut it s the suits who

made a killing
”

Firstpost 20 August 2021 See https www firstpost com world so who won the

afghanistan war americas boots on the ground di hit but its the suits who made a killing
9900441 html Accessed on 3 September 2021
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and big corporations such as DynCorp International KBR and Fluor Corporation
all supplying weapons or logistical materials needed to fight a war Appendix A

Tables 6 and 7 Brown University further calculates and “projects that the cost of

interest on the United States’ Afghan war debt will go up to USD 6 5 trillion by
2050 And that will pinch the average American since that translates

to USD 20 000 for each and every US citizen ”^^ If anything this is what had led

Donald Trump to conclude that the Afghan war was not only futile but also a drain

to the US economy particularly when so much work has to be done at home if the

United States wants to keep its global economic position intact

15

This is where the rise of the Taliban twenty years back differs from its return now

In fact twenty years back as indicated earlier the Taliban emerged from the ranks

ofthe mujahedeen under the direct sponsorship of the United States Saudi Arabia

and Pakistan all collectively finding pan Islamism and support of the ‘Islamic

forces’ from all around the world to the cause of the Taliban useful in their

campaign against Soviet communism But once the Soviets were out the Taliban

even pan Islamism became a spent force soon to be used as an excuse for waging
war and occupying Afghanistan for not delivering as indicated earlier a single

person in the name ofOsama bin Laden However this time the matter is different

Whereas the Taliban rose to power twenty years back following the exit of the

Soviet Union and with the aid ofthe United States Saudi Arabia and Pakistan but

this time their return came in the wake of the defeat of the United States and its

allies which the Taliban did almost single handedly No big powers were there to

support them Even the support ofPakistan if it were could not have gone beyond
certain localities at the border as it would have invited the wrath of the United

States whose friendship the Pakistani elite including its military has always vied

for

Ibid
1® Ibid
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Bescherming persoonlijke le nssfeer

The Doha peace process United States and the TalibanBescherming persoonlijke le enssfeer

Bescherming persoonlijke le erifesfeer

The Doha peace process was a turning point it started in July 2018 and concluded

with an agreement between the United States and the Taliban on 29 February 2020

Appendix B The agreement was exceptional in many ways Firstly it was an

^reement between the United States and as indicated in the document “the

Bescherming persoonlijke le

vklWic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a

smleWd is known as the Taliban ”^^ This is unique a state signing an agreement
with ^^n state and an erstwhile ‘terrorist’ entity Secondly Russia China and

Pakistan^wej e also part of the peace process They all agreed to the agreement
which as ^rHhe agreement was unanimously endorsed by the UN Security
Council on 10vJV[ahsl^2020

^^
Pakistan also regained its position in Afghan affairs

Ghani Baradar the co founder ofthe Taliban and theparticularly for^eeing
key negotiator at^oha from the prison at the United States request This proved
vital in bringing this peace talks at Doha to a credible conclusion Thirdly the

incumbent Afghan government of Ashraf Ghani was not included in the peace

process with the Taliban refusing to sit with them as they were referred to as

puppets’ of the US gwernment The Taliban’s position had some merit

jsarticularly in the wake ofthe presidential election in Afghanistan in 2018 In fact

ima country with 31 6 million\eople only 9 7 million were registered voters But

more importantly only 1 8 miHion voted in the September 2018 presidential
election ^^ and that againX in the midst of violence and

irregularities including “ballot stuffmg
”^ ^ In many ways Ghani did not have the

17

Agreementfor Bringing Peace to Afghanistan betM^n the Islamic Emirate ofAfghanistan which

is not recog^ed by the United States as a state and is^own as the Taliban and the United States

America^
content uploadV2020 02 Agreement For Bringing Peace t5T^ghanistan 02 29 20 pdf Accessed

3 September\021 \
United NationsV‘“Security Council resolution endorses movX^towards long sought Afghanistan

pfeace
”

UN7Vews \l0 March 2020 See https news un org en Xjiy 2020 03 1059161 Accessed

01^ 3 September 202\
1 Shalizi and

of 29 February 2020 See https www state gov wp

1

19

Qadir Sediqi “Afghanistan’s Ghani claims narrow win in preliminary

presidential vote results
”

Reuters 22 December 2019 See htqDs wvw reuters com article us

afghanistan election idUSBCBNlYQ054 Accessed on 3 September 2021 X

Alexander Tuerk “Afghan Polls Close As Voters Face Taliban ThreatX AT 28 September
2019 See https www npr org 2019 09 28 765380352 afghan polls close aXvoters face taliban

threats Accessed on 3 September 2021 See also Mujib Mashal Fahim Abetr^d Fatima Faizi

“Afghanistan Election Draws Low Turnout Amid Taliban Threats
”

The New Times 28
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moral authority to govern Afghanistan and the Taliban were confident that the bulk

ofthe Afghans if not all were already with them

Bescherming persoonlijke le enssfeer

This proved correct when the United States started withdrawing from Afghanistan
abandoning a huge quantity of military hardware Figure 2 including its prize

B^am Air Base late at night on 15 August 2021 literally without informing the

nt Afghan government of Ashraf Ghani The Taliban then captured one

city afteKanOtherwithout any resistance The 300 000 strong Afghan armies raised

by the Uninsd States^suirendered to the Taliban without fighting So desperate were
the members sf the Afghah Ai tn\

the crowd thatNhe Taliban had

Bescherming persoonlijke le enssfei

inci

to remove their military attires and vanish into

control of the capital city of Kabul

inprepared almostH^o weeks before theagfee^deadline Ashraf Ghani secretly
after crisscrossing a

coWtry or two The UiH ed States on its part indeed with the consent of the

Taliban took control ofthe

a me^ of it when trying to control thousands of Afghans who wanted to flee the

countrV for security or economic reasons A part of the mess could have been

deliberare mainly to capture global media attention and draw sympathy for the US

id the country and tbok refuge in the United Aral

Karzai International Airport in Kabul and made

military tr5^ing to help the ‘fearful’ Afghans desperate to flee and live a life in the

West In le end the messy situation at the airport saw a suicide bomb

attack claimW by the Islamic State in Khorasan Province ISKP which killed at

least 175 people including 13 US soldiers ^^ However the US reaction to the

suicide attack s equally horrendous and painful when a drone attack launched

against the ISKP\uicide bombers killed 10 Afghans from the same family with 4

members between me age of 2 and 4 ^^ There is no doubt that when reminiscing the

September 2019 https www nytimes eom 2019 09 28 world asia afghanistan president election

taliban html Accessed on 3 SOTtember 2021

Mersiha Gadzo and Farah ^^ar “US says drone strike foiled another Kabul airport attack
”

Aljazeera News 29 August 20^ See https www aljazeera com news 2021 8 29 kabul airlift

enters final phase us wams of mo^ attacks live Accessed on 3 September 2021

Sandi SiAiu Nick Paton Walsh

Vandoome “Ten family members including children dead after US strike in Kabul
”

CNN 31

August 2021 See https edition cnn eom 2021 08 29 asia afghanistan kabul evacuation

intl index html Accessed on 3 September 2021 See also Alex Horton Dalton Bennet Joyce

Sohyun Lee Meg Kelly andElyse Samuels “Examining a ‘righteous’ strike Analysis of the deadly
U S drone strike’s aftermath in Kabul suggests no evidence of explosives in targeted vehicle

”

The

Washington
https mail google eom maiFu 0 inbox FMfcgzGljlnSgPTsSmKBhHfqmsdJRvKq Accessed on

11 September 2021

21

Lister Oren Liebermann Laura Smith Sparkand Saskya

September CitedPost 10 2021 m
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closing days of the United States’ exit from Afghanistan many would remember

the ISKP and the United States for committing crimes against humanity

But the drone attack signified something else One is the form of warfare in the

making and the power ofthe military industrial complex Two making the Taliban

attentive to the fact that the exit of the United States from Afghanistan can create

grounds for its reentry in another form if and whenever required Three and more

importantly it is not easy for anyone less so for a superpower to digest
humiliation A display of unrestrained power is therefore required to tame the ego

of the American people particularly those who are reluctant to give up or see a

change in the current status ofthe United States in the world This would imply that

the quick stability of Afghanistan is out of the question In fact any such stability
in Afghanistan under the Taliban would create more criticisms in the United States

and would doom the prospect of the ruling party unfortunately the democrats

returning to power in the legislative and executive branches ofthe government Put

differently the challenge for the Taliban would be to reproduce stability in the

midst of US hostility which could extend from the latter freezing the bank assets

of Afghanistan to putting sanctions of all kinds and creating space for the anti

Taliban forces to operate in the name of saving the country
^

However a different turn of events could transform the post withdrawal US

Afghan relations into something softer and accommodative and this would include

one the people ofthe United States rising to the occasion and forcing the military
industrial complex to stop profiting from wars and conflicts and two the United

States shifting to another conflict zone and wiping away from its memory the

Afghan debacle as it has done with the Vietnam War The former borders on

idealism while the latter goes by the name of realism But in the end to keep both

sides happy it could be a combination ofboth

See Shereena Qazi “Afghans demand justice amid attempt to probe war crimes at ICC
”

Aljazeera 4 December 2019 See https www aljazeera com news 2019 12 4 afghans demand

justice amid attempt to probe war crimes at icc Accessed on 11 September 2021

“US freezes nearly 9 5 billion Afghanistan central bank assets Report
”

Business Standard 19

August 2021 See https www business standard com article intemational us freezes nearly 9 5

billion afghanistan central bank assets report 121081900034_l html Accessed on 3 September
2021
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Pakistan

Can the immediate neighbours make a difference to the return of the

Taliban Pakistan comes immediately to the mind not because of its 2 640

km border with Afghanistan but rather because of the blame it had to share in the

birth of the Taliban There is certainly an element of truth in this The visible

factors were the watoi Muslim elementary school in the refugee camps in

Pakistan whose teachings were heavily infected with the Salafi or Wahhabi

understanding ofIslam often at the behest ofthe ISI Inter Services Intelligence of
the Pakistan military interlocutors But the latter were equally infected

with directives from Saudi Arabia and the United States in their collective effort

to eradicate Soviet communism in Afghanistan In fact the United States to obtain

cheap oil and contain communism supported Saudi Arabia and soon became

complicit in the latter’s advocacy ofWahhabism around the world Pakistan readily
joined the ‘believers’ against the anti God Soviets without realising that what

you reap is what you sow In the last twenty years and even earlier Pakistan

suffered from the conflict and war in Afghanistan One estimate indicates that the

semi covert campaign of drone strikes of the United States which began in 2004

against A1 Qaeda and Taliban forces based in northern Pakistan killed as many as

56 661 Pakistanis including 23 300 civilians
^^

Moreover more than 2 7 million

Afghans fled the country and started living worldwide including 1 4 million in

refugee camps in Pakistan Appendix A Table 8
^^

Given the costs of war that

Pakistan had to bear it is likely although not certain that it would refrain from

activities that could destabilize the area and create further problems for her Instead

Pakistan would seek stability in Afghanistan which is probably why it was so

forthcoming in making the Doha peace process successful There is of course the

issue of the military in Pakistan which equally profits from national and regional
conflicts and animosities How much the people and politicians of Pakistan would

be able to keep the military confined to its barracks remains a scenario to be seen

See https watson brown edu costsofwar costs human civilians paldstaiii Accessed on 3

September 2021
26

“Where do Afghanistan’s Refugees Go
”

The Conversation 23 August 2021 See

https theconversation com where do afghanistans refiigees go 166316 Accessed on 3 September
2021
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India

India’s Afghan policy has largely been Pakistan centric and there lies its weakness

Building a relationship even an association with people or a country on a negative
premise is always a bad idea This is a truism in diplomacy which the policymakers

Wgely for being ideological and holding apriori notions of things often end up

foWetting In fact in the last twenty years India by keeping its faith in the power

of the United States and the puppet regime in Kabul had put all its eggs in one

basketXThis again runs contrary to the teaching of diplomacy found in all classical

manuals\from Sun Tzu to Chanakya Kautilya The consequence could not be

anything mstter The return ofthe Taliban saw the Indian officials hurriedly closing
down their n^sion in Kabul and the consulate offices in Kandahar Mazar i Sharif

Jalalabad and^erat

Two things remaii\puzzling though Firstly the Indian missions in Afghanistan
were targeted severammes by the suicide bombers 2008 2009 and again in 2014

Yet it never abandon^ its offices nor did the Indian Ambassador in Kabul flee

the country with his staiT But this time it did possibly thinking beforehand that

the Taliban could never be^sted particularly with Pakistan to its side What led

India to such a fearful potion despite the assurance of the Taliban to the

diplomatic community that no harm would come to them and that the Taliban would

provide security to them Ubyiously India did not have any credible

communication channels with the Taliban This brings me to the second puzzle

The United States and the Taliban signed the Doha peace agreement in February
2020 and then the UN Security Council asTndicated earlier unanimously endorsed

it in March 2020 What was India doing atkthis time Was it waiting for the US

election and the possibility of having the ^oha agreement cancelled after the

election is over either by Donald Trump if h\^returns to power or by the new

administration ofJoe Biden who had a track record offighting the war on terror

After all Biden was one of 77 senators who gave Resident George W Bush the

authority to use force in Iraq Nothing less than Imying too much faith in the

United States’ war on terror and the ideological proclivity of the party in power

could explain the current setback of India s policy in Afghanistan But India’s

Katie Glueck and Thomas Kaplan “Joe Biden’s Vote for War
”

The New

2020 See https www nytimes eom 2020 01 12 us politics joe biden iraq war html Accessed on

4 September 2021

] Times 12 January
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efficient diplomats will certainly try to correct the setback sooner than later indeed

to keep its investment of USD 3 billion in Afghanistan intact There are already

signs of this with the Indian diplomat holding his first formal meeting with the

Taliban in Doha on 31 August 2021
^^

Probably this is the best time to quote Bill

Clinton’s 1992 catchphrase “It’s the economy stupid
”

The onus also lies with the

Taliban as to how best to use India’s investment in Afghanistan But with some of

the Taliban members graduating from the Indian Military Academy in Dehradun
^^

the political acumen ofIndia if recovered and put into use could make a difference

to its relationship with Afghanistan in the not so distant future

Russia

The exit of the United States and the return of the Taliban recreated geopolitics in

the region in favour of Russia and China However much would depend on how

stable Afghanistan will be under the Taliban Russia has much to rejoice mainly
because it failed to keep Afghanistan within its sphere of influence earlier and the

humiliation it suffered at the hands of the Taliban and now the United States is

equally humiliated so Russia does not have to carry the burden and the blame of

the erstwhile Soviet Union forever But the rejoicing is more because the exit ofthe

United States has created an opportunity for Russia to redesign its relationship with

Afghanistan for the benefit ofboth And having had the experience of dealing with

other ‘post modernist’ Islamic countries particularly Iran ^’ in recent times Russia

feels better equipped to deal with the Taliban this time than it had done twenty years

back

T Anjani Trivedi “Will India’s investments in Afghanistan amount to anything
”

Mint 30 August
2021 See https www livemint com news india will india s investments in afghanistan amount

t anything l 1630281437354 html Accessed on 4 September 2021

Elizabeth Roche “Indian diplomat holds meeting with Taliban’s No 2 negotiator in Doha
”

Mint

1 September 2021 See https www livemint com news world indian ambassador to qatar meets

senior taliban leader in doha 11630411906474 html Accessed on 4 September 2021

L\ Gen Zameer Uddin Shah “India trained Afghan forces whojoined Taliban govt They can now

r ambassadors
”

The Print 19 August 2021 See https theprint in opinion india trained

afgh^ forces who joined taliban govt they can now be our ambassadors 718182 Accessed on 4

September 2021

be

31 Foucault had claimed about the Islamic revolution in Iran See Behrooz Ghamari

Tabrizi Foucault in Iran Islamic Revolution after the Enlightenment Minneapolis University of

Minnesota Press 2016 See also Janet Afary and Kevin B Anderson Foucault and the Iranian

Revolution Gender and the Seductions ofIslam Chicago The University of Chicago Press 2005

As
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China

In the last twenty years China has also transformed economically and in dealing
with the world In fact the exit of the United States from Afghanistan comes when

the United States is engaged in restricting the re rise of China as an economic

power I say “re rise” because in the 18^ ^

century China was the largest economy
in the world It lost out two centuries but the ingenuity of Deng Xiaoping during
his leadership 1978 1989 allowed China to make good use of Chinese dialectics

and reproduce a unique system of the political economy called capi
\ ommunism}^ China otherwise can live with contradictions and finds it

unnecessary even hegemonic to reproduce societies in the image of an outside

power China certainly is no longer in the business of exporting communism This

would please the Taliban as it requires China’s support for its infrastructural

development which China would be ready to provide once it is assured that its 91

km loW border with Afghanistan the Wakhan Corridor would not be a cause of

concerm particularly in the wake of West’s criticism of China’s alleged treatment

of its ethnic Muslim Uygur population across the border Again the onus lies with

the Talibaia if they want to make good use of the Wakhan Corridor and revive the

age old SilfeyRoad to its benefit But then given the current US China contestations

how the UnitW States and its allies would look upon this geopolitical configuration
in favour of Cnina remains a point of concern

Iran and SaudlArabia

The return ofthe Taliban is likely to favour Iran geopolitically more so ifthe latter

could forge a profitabm relationship of trade and investment with its immediate

neighbour to the east Thk would be a headache for the United States and its allies

particularly Israel since thW already feel threatened by the Shia Crescent At the

same time Iran could be a model for the Taliban when it comes to nurturing a socio-

political system including Vonfronting the much abused gender relationship

something that got derailed twenty years back when the militant Wahhabis under

Loretta Napoleoni Maonomics New

Steven Bucci “The Shia crescent is still America’s biggest Middle East challenge
”

Alarabiya
News 13 March 2020 See https english alarabiya net views news middle east 2020 03 13AThe

Shia Crescent is still America s biggest Middle East challenge Accessed on 4 September 2021

] Seven Stories Press 2011
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the leadership ofOsamrtt

version ofjihad globally Led by CrownTnni

Arabia is also now different from twenty years back With its education curriculum

changing women driving and joining the workforce in greater numbers and the

entrainment sector ready for the public for fun and jobs
^^ Saudi Arabia is now

relatively more tolerant than ever This is bound to influence the Taliban in a

manner qualitatively different from the influence the Saudis had twenty years back

befriended the Taliban to promote their own

bin Salman Saudi

Bangladesh

What about Bangladesh Distance and government policies have made a difference

to Bangladesh’s relationship with Afghanistan for decades However one must

quickly add that the Afghans had an extraordinary relationship with the people of

Bengal and Bangladesh for centuries The reverse is less the case although some

Bangladeshis fondly remember the hospitality of the Afghans when they took

refuge in Afghanistan after crossing the border from Pakistan in 1971 But with no

major business transactions in fact the volume of bilateral trade between the two

countries figured only USD 15 4 million in FY 2020 With Bangladesh importing
more than exporting there are fewer incentives in deepening the

relationship
^^
Again Bangladesh’s exports to Afghanistan remain limited mainly

to pharmaceutical and vegetable products which figured only USD 8 64 million in

FY 2021 while Bangladesh imported USD 9 27 million worth of goods from

Afghanistan mainly minerals and chemical products in FY 2020 ^®

But with the Soviet invasion Afghanistan did become a major issue in Bangladesh

interestingly not so much for the governmental response to the invasion In fact

there was hardly any
^’ but more for the response of a handful of pro

BBC News “Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman power behind the throne
”

6 October

2020 See https www bbc com news world middle east 40354415 Accessed on 4 September
2021

Reyad Hossain and Mohsin Bhuiyan “Trade with Afghanistan might grow further if situation

normalises
”

https www tbsnews net economy trade afghanistan might grow further if situation normalises

289759 Accessed on 4 September 2021

Ibid

Even as late as 2010 when the United States requested Bangladesh to send combat troops to

Afghanistan to fight the Taliban the Government ofBangladesh politely declined See “Bangladesh

The Standard August SeeBusiness 17 2021

37
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mujahideen supporters who joined the anti Soviet war following calls from Saudi

Arabia Pakistan and the United States to resist communism in Afghanistan After

the Soviet withdrawal and the Taliban taking over Afghanistan the so called ‘war

veterans’ returned home from Afghanistan and started a violent campaign under the

banner ofHUJI B Harkat ul Jihad al Islami ofBangladesh with its slogan Amra

Sohai Hobo Taliban Bangla Hobe Afghanistan We all will become Taliban and

Bangla will become Afghanistan
^^ But then when it comes to terrorism one must

note that without the state s complicity no major terrorist operation is possible
Such complicity often includes groups and personalities within the government

championing the cause of terrorism either by remaining quiet and tolerating the

outfit or by encouraging the members with words and activities In fact twenty

years back one can hardly deny the state s complicity in some of the terrorist

incidents

This scenario of state complicity has changed completely particularly after the

Holey Artisan terror attack on 1 July 2016 There is now zero tolerance for

terrorism with several institutions dedicated to countering and preventing terrorism

and violent extremism in Bangladesh Indeed because of this any suggestion that

the return of the Taliban in Afghanistan would harm Bangladesh can be discarded

because it has no basis In fact no evidence was provided when the Dhaka Police

Commissioner DPC told the media that some Bangladeshis have left for Kabul to

offer services to the Taliban regime for ‘nation building’ and were detained in

India
^^

This is an interesting case because the DPC as part of the local civil

policing does not have the mandate to divulge confidential reports if any on

Bangladesh’s terrorism beyond borders yet his statement created media

sensationalism both at home and abroad But more importantly no Bangladeshis
left for Afghanistan in the last twenty years when the Taliban were in a dire

situation and needed them the most Why would they go now when the Taliban

gave no invitation to them One can only hope that the state officials and the media

would be more responsible and evidence driven Anything less would create a

would not send troops to Afghanistan Hasina
”

The Indian Express 3 October 2010 Cited from

http archive indianexpress com news bangladesh would not send troops to afghanistan
hasina 691866 Accessed on 5 September 2021

B Raman “We All Will Become Taliban
”

Outlook 9 December 2002 See

https www outlookindia com website story we all will become taliban 218257 Accessed on 5

September 2021

Faisal Mahmud “Bangladesh on high alert for its citizens illegally ‘entering’ Afghanistan
”

TRTWORLD 1 September 2021 See https www trtworld com magazine bangladesh on high
alert for its citizens illegally entering afghanistan 49597 Accessed on 5 September 2021
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negative image of Bangladesh and discourage entrepreneurs both local and

international from investing in Bangladesh However this does not imply that

Bangladesh can lower its guard on terrorism In fact given the nature of

contemporary terrorism no country can do that But there is no point in raising false

alarms particularly when such alarms create a negative image of Bangladesh and

hurt the economy

Bangladesh now has to wait and see what kind of government is formed in

Afghanistan how the immediate neighbours respond to it also how the rest of the

world responds to it Then it can decide the nature of its relationship with a Taliban

led government in Afghanistan In fact Bangladesh is relatively in an advantageous
position because unlike some countries in the region there is no compulsion for it

to take a hurried decision But at the same time if the Taliban can deliver on its

promise and create a stable government Bangladesh in light of its record of non-

interference and mutual respect can gain the most by developing a strong

relationship oftrade and investment and human development
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Concluding thoughts

Finalr^^ne cannot escape from raising very pertinent questions Has the Taliban

really chahgqd Can they be trusted Will they refrain from committing terrorism

and violence against women The easiest answer would be yes and no The

leadership will certhiqly be more cautious but there is no guarantee that the rank

and file would follow tnb^idelines coming from the top There are signs though
particularly the way the Talmaqconducted the negotiations with different countries

and the briefings made in public ihaHhings have changed for the Taliban But then

economic hardship and international poHticking could make the leadership more

insular and fearful and out of fear as Iba^ushd the 12th century Andalusian

scholar would say intolerance and violence cbuM erupt There is no denying the

fact that the reality in the last twenty years has changed However the problem lies

not so much with the changing reality but with the mmdset which is difficult to

nurture and change overnight And that is where the fear lies DuUt is also the reason

why greater attention ought to be given to the Taliban schooling^ofTolerance and

respect The opportunity is there but the question remains will mesmeople of

Afghanistan have the space to practice it One can only hope and recollecH I

Foucault’s insightful observation during the early days of the Iranian Revolution

which in many ways remains equally valid for the defeat of the United States and

its western allies and the return ofthe Taliban in Afghanistan

There are more ideas on earth tiian intellectuals imagine And these ideas

are more active stronger more resistant more passionate than

politicians think We have to be there at tiie birth of ideas the bursting
outward of their force not in books expressing them but in events

manifesting this force in struggles carried on around ideas for or against
them Ideas do not rule the world But it is because the world has ideas and

because it constantly produces them that it is not passively ruled by those

who are its leaders or those who would like to teach it once and for all

what it must think

Foucault wrote this in Comcre della sera in November 1978 Cited from Janet Afary and Kevin

B Anderson op cit p 3
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Appendix A

Table 1

Human Cost estimated direct war deaths of Afghanistan War 2001 2021

U S military 2 324

U S DOD Civilian 6

Other allied troops 1 144

National military and police 69 095

Opposition fighters 51 191

U S contractors 3 917

Civilians 46 319

Journalists and media workers 74

Humanitarian NGO workers 446

Total 174 516

Source Costs of War Brown University 2021

Table 2

Displacement caused by the Afghanistan War as of 2020

Type Numbers in million

Refugees and Asylum Seekers 2 6

Internally Displaced Persons 3 5

Total 6 1

Source UNHCR
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Table 3

Potential opium production in Afghanistan 1994 2020

Year Opium Production In tons

1994 3 450

1995 2 306

1996 2 248

1997 2 804

1998 2 683

1999 4 505

2000 3 176

2001 200

2002 3 400

2003 3 600

2004 4 200

2005 4 150

2006 5 300

2007 7 400

2008 5 800

2009 4 000

2010 3 500

2011 5 800

2012 3 700

2013 5 500

2014 6 400

2015 3 300
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2016 4 800

2017 9 000

2018 6 400

N A2019

2020 6 300

Source UNODC

Table 4

Major income sources of the Taliban’s

Source In Millions

Drugs 416

Mining 400 464

Extortion and taxes 160

Charitable donations 240

Exports 240

Real estate 80

Specific countries Russia Iran Pakistan and Saudi Arabia

Source The Conversation 2020

Table 5

US Expenditure in Afghanistan Department of Defense and State

Department Overseas Contingency Operations OCO Appropriations for

Afghanistan Fiscal Year 2001 2021 and Fiscal Year 2022 Request

In BillionsYear

2001 9

2002 14

2003 17 6

2004 15 2

2005 20 9
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2006 18 8

2007 31 4

2008 38 8

2009 57 2

2010 107

2011 119

2012 no

2013 83 7

2014 88 1

2015 57 8

2016 52 1

2017 58 6

2018 57 5

2019 47 8

2020 49

2021 37 1

2022 22 9

Source Costs of War Brown University 2021
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Bescherming persoonlijke le nssfeer

Table 6

Top 5 US companies profited the most from the Afghanistan war
Bescherming persoonlijke le enssfeer

10 000 2001

stock

purchase in

2021

Bescherming persoonlijke le enssfeer

Con^ any

Name^

Total

Return in

T‘ercent

Annualized

Return in

Percent

Notable Board Members

Bescherming persoonlijke le enssfeer

107 588 47 Edmund P Giambastiani Jr

former vice chair Joint

Chiefs of Staff Stayce D

Harris former inspector
general Air Force John M

Richardson former navy

chief ofNaval Operations

974 97 12 67

ythebn 43 1^ 1 I Pawlikowski retired

Air Force general James

Wim^ejd Jr retired Navy
admiral

former deputy secretary of

defense

Ra 331 7 62

Work

x
3 90 \Lockheed

Martin

133 559 21 Bruce Carlson retired Air

Force general Joseph
Dunford Jr retired Marine

Corps general

1 235 60

V

General

Dynamics
Rudy DeLeon former

deputy secretary of defense

Cecil Haney retired Navy

^4miral James Mattis

^fohqer secretary of defense

mer Marine Corps
N I Wall retired

625 37 10 46 2 5r\58

ai

genei

British gfe^eral

Gary Rougl^ead retired

Navy admiral N I Welsh

129 644 84Northrop
Grumman

1 196 14 13 73

III retired Air Force

general
Source The Intercept 2021

25

00244 234263



Table 7

List of 20 companies profiting the most from the Afghan War

Rank Name ofthe

Company
Country Arms

Sales in

Billion

Total

Sales in

Billion

Profit in

Billion

Number of

Employees

44 9 51 0 2 01 Lockheed

Martin Corp

United

States

105 000

26 9 93 4 8 22 Boeing United

States

153 000

23 9 25 3 2 0Raytheon United

States

3 67 000

22 9 23 5 1 1BAE Systems United

Kingdom

4 83 200

Northrop
Grumman Corp

United

States

22 4 25 8 2 05 85 000

General

Dynamics Corp

United

States

19 5 31 0 2 96 105 600

11 3 75 2 3 37 Airbus Group Trans

European

133 671

Thales 9 0 17 8 931 18 France 65 000

8 9 13 0 310 3Leonardo Italy9 45 134

8 6 9 1 422 6Almaz Antey Russia10 129 000

7 8 59 8 4 911 United

Technologies
Corp

United

States

240 000

United

States

7 8 9 8 693 012 L 3 31 000

Technologies

Huntington
Ingalls

Industries

United

States

6 5 7 4 479 013 38 000

6 4 7 7 325 3United Aircraft

Corp

Russia14 98 000

5 0 5 6 101 0United

Shipbuilding
Corp

Russia15 80 000

4 5 40 5 1 716 Honeywell
International

United

States

114 000

4 4 19 3 5 3Rolls Royce United

Kingdom

17 50 000
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Leidos United

States

4 4 10 2 242 018 31 000

4 1 4 2 36 519 Naval Group France 13 429

United

States

4 1 14 2 1 220 Textron 35 000

Source USA Today 2019

Table 8

Major destination countries for the Afghan refugees and asylum seekers

Country Number of Person

Pakistan 1 450 000

Iran 7 80 000

Germany 181 100

Turkey 129 300

Austria 46 600

France 45 100

Greece 41 200

Sweden 31 300

Switzerland 15 400

India 15 100

Italy 13 400

UK 12 600

Australia 12 400

Belgium 8 900

Indonesia 7 600

Source UNHCR data 2020

27

00244 234263



Figure 1

U S Costs to Date for the War in Afghanistan in Billions FY2001 FY2022

Estimated Congressional Appropriations and Spending In

Current SKIions ofU S Dollars Excluding nmire Interest

Payments and Future Costs for Veterans Care

^ state Dept

KEY

OeTerae Department Oveneea

Continstney Operations OCO

Mr BudfM

I S MimetadlnterestenWir

aorTomrlng to OMe

vnerans Care for

WarVeotoOete

Slate Department OCO

Mr Budget

Defense Department Bast

Sudgtt war RcUud incman

OCO

60 2 313 TRILLION TOTALB

Source Costs of War Brown University 2021
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Figure 2

Military hardware left in Afghanistan

Mi 17 x 32

Transport and gunship helicopter

Humvee x 3 012

I
o

MD 530 x43

Light helicopter
C 130 Hercules x 3

Transport plane

UH 60 Blackhawk x 33 A 29 x23

Light attack plane

AC 208 x 10

Light counter insurgency plane
Grenades x 20 040

I

m
Machine guns x 7 035 Grenade Launchers x 1 394

Source Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR
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Appendix B

The Doha Agreement

Agreement for Bringing Peace to Afghanistan
between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the

United States

as a state and is known as the Taliban and the United States of America

February 29 2020

which corresponds to Rajab 5 1441 on the Hijri Lunar calendar

and Hoot 10 1398 on the Hijri Solar calendar

A comprehensive peace agreement is made of four parts

1 Guarantees and enforcement mechanisms that will prevent the use of the soil of

Afghanistan by any group or individual against the security of the United States

and its allies

2 Guarantees enforcement mechanisms and announcement of a timeline for the

withdrawal of all foreign forces from Afghanistan

3 After the announcement of guarantees for a complete withdrawal of foreign
forces and timeline in the presence of international witnesses and guarantees and

the announcement in the presence of international witnesses that Afghan soil will

not be used against the security of the United States and its allies the Islamic

Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and

is known as the Taliban will start intra Afghan negotiations with Afghan sides on

March 10 2020 which corresponds to Rajab 15 1441 on the Hijri Lunar calendar

and Hoot 20 1398 on the Hijri Solar calendar

4 A permanent and comprehensive ceasefire will be an item on the agenda of the

intra Afghan dialogue and negotiations The participants of intra Afghan
negotiations will discuss the date and modalities ofa permanent and comprehensive
ceasefire including joint implementation mechanisms which will be announced
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along with the completion and agreement over the future political roadmap of

Afghanistan

The four parts above are interrelated and each will be implemented in accordance

with its own agreed timeline and agreed terms Agreement on the first two parts

paves the way for the last two parts

Following is the text of the agreement for the implementation of parts one and two

of the above Both sides agree that these two parts are interconnected The

obligations of the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the

United States as a state and is known as the Taliban in this agreement apply in areas

under their control until the formation of the new post settlement Afghan Islamic

government as determined by the intra Afghan dialogue and negotiations

PART ONE

The United States is committed to withdraw from Afghanistan all military forces

ofthe United States its allies and Coalition partners including all non diplomatic
civilian personnel private security contractors trainers advisors and supporting
services personnel within fourteen 14 months following announcement of this

agreement and will take the following measures in this regard

A The United States its allies and the Coalition will take the following measures

in the first one hundred thirty five 135 days

1 They will reduce the number ofU S forces in Afghanistan to eight thousand six

hundred 8 600 and proportionally bring reduction in the number of its allies and

Coalition forces

2 The United States its allies and the Coalition will withdraw all their forces from

five 5 military bases

B With the commitment and action on the obligations of the Islamic Emirate of

Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known

as the Taliban in Part Two of this agreement the United States its allies and the

Coalition will execute the following
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1 The United States its allies and the Coalition will complete withdrawal of all

remaining forces from Afghanistan within the remaining nine and a half 9 5

months

2 The United States its allies and the Coalition will withdraw all their forces from

remaining bases

C The United States is committed to start immediately to work with all relevant

sides on a plan to expeditiously release combat and political prisoners as a

confidence building measure with the coordination and approval of all relevant

sides Up to five thousand 5 000 prisoners of the Islamic Emirate of Afghanistan
which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban

and up to one thousand 1 000 prisoners ofthe other side will be released by March
10 2020 the first day of intra Afghan negotiations which corresponds to Rajab
15 1441 on the Hijri Lunar calendar and Hoot 20 1398 ontheHijri Solar calendar

The relevant sides have the goal of releasing all the remaining prisoners over the

course of the subsequent three months The United States commits to completing
this goal The Islamic Emirate ofAfghanistan which is not recognized by the United

States as a state and is known as the Taliban commits that its released prisoners will

be committed to the responsibilities mentioned in this agreement so that they will

not pose a threat to the security ofthe United States and its allies

D With the start of intra Afghan negotiations the United States will initiate an

administrative review of current U S sanctions and the rewards list against
members of the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the

United States as a state and is known as the Taliban with the goal ofremoving these

sanctions by August 27 2020 which corresponds to Muharram 8 1442 on the Hijri
Lunar calendar and Saunbola 6 1399 on the Hijri Solar calendar

E With the start of intra Afghan negotiations the United States will start

diplomatic engagement with other members ofthe United Nations Security Council

and Afghanistan to remove members of the Islamic Emirate of Afghanistan which

is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban from

the sanctions list with the aim of achieving this objective by May 29 2020 which

corresponds to Shawwal 6 1441 on the Hijri Lunar calendar and Jawza 9 1399 on

the Hijri Solar calendar
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F The United States and its allies will refrain from the threat or the use of force

against the territorial integrity or political independence of Afghanistan or

intervening in its domestic affairs

PART TWO

In conjunction with the announcement of this agreement the Islamic Emirate of

Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known

as the Taliban will take the following steps to prevent any group or individual

including al Qa’ida from using the soil of Afghanistan to threaten the security of

the United States and its allies

1 The Islamic Emirate ofAfghanistan which is not recognized by the United States

as a state and is known as the Taliban will not allow any of its members other

individuals or groups including al Qa’ida to use the soil of Afghanistan to threaten

the security of the United States and its allies

2 The Islamic Emirate ofAfghanistan which is not recognized by the United States

as a state and is known as the Taliban will send a clear message that those who pose

a threat to the security of the United States and its allies have no place in

Afghanistan and will instruct members of the Islamic Emirate of Afghanistan
which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban

not to cooperate with groups or individuals threatening the security of the United

States and its allies

3 The Islamic Emirate ofAfghanistan which is not recognized by the United States

as a state and is known as the Taliban will prevent any group or individual in

Afghanistan from threatening the security of the United States and its allies and

will prevent them from recruiting training and fundraising and will not host them

in accordance with the commitments in this agreement

4 The Islamic Emirate ofAfghanistan which is not recognized by the United States

as a state and is known as the Taliban is committed to deal with those seeking
asylum or residence in Afghanistan according to international migration law and

the commitments ofthis agreement so that such persons do not pose a threat to the

security of the United States and its allies

5 The Islamic Emirate ofAfghanistan which is not recognized by the United States

as a state and is known as the Taliban will not provide visas passports travel
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permits or other legal documents to those who pose a threat to the security of the

United States and its allies to enter Afghanistan

PART THREE

1 The United States will request the recognition and endorsement of the United

Nations Security Council for this agreement

2 The United States and the Islamic Emirate of Afghanistan which is not

recognized by the United States as a state and is known as the Taliban seek positive
relations with each other and expect that the relations between the United States

and the new post settlement Afghan Islamic government as determined by the intra

Afghan dialogue and negotiations will be positive

3 The United States will seek economic cooperation for reconstruction with the

new post settlement Afghan Islamic government as determined by the intra

Afghan dialogue and negotiations and will not intervene in its internal affairs

Signed in Doha Qatar on February 29 2020 which corresponds to Rajab 5 1441

on the Hijri Lunar calendar and Hoot 10 1398 on the Hijri Solar calendar in

duplicate in Pashto Dari and English languages each text being equally authentic
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Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

Dear

We cannot imagine what you and your family are going through The sudden evacuation from Kabul

leaving your life in Afghanistan behind a journey filled with uncertainty and your arrival in the

Netherlands These are all dramatic events that change lives forever

The special team from the Human Resources Department and the staff welfare officers told me

about the conversations they have had with you They said that you feel a sense of joy and gratitude

that you have made it to safety At the same time you have worries and concerns about the future

I certainly understand that

The situation in Afghanistan has made a deep impression on everyone atthe Ministry of Foreign

Affairs The whole organisation is thinking of the people we have been able to bring to safety but we

are alsothinking of those who are still facing very difficult circumstances

On behalf of our ministers Sigrid Kaag and Tom de Bruijn and all the Ministry staff involved I want

taconvey my heartfelt appreciation for your effort and commitment during yourtime atthe

emroassy in Kabul We want to thank you for your work for the Netherlands over the years As your

emCToyer we feel that we have a responsibility to be there for you at this difficult time We want to

offer you all the support that the organisation can provide

Our HRteam and staff welfare officers are on hand to provide the psychosocial care which can be so

importam at times like these They are also available to answer any questions you might have and to

talk with wu about what you have been through and about your future in the Netherlands

A dedicatec^^ phone line has been set up for this purpose You can call this number at any time of the

BZ will offer you intensive support in the months ahead to helpday or night

you shape your future in the Netherlands and find work here

The Dutch withdrawal from Afghanistan means that the Dutch embassy in Kabul has been scaled

down When an embassy is scaled down local employees leave the employment of the Ministry In

the present case due to the circumstances in Kabul this has had serious consequences

Earlier this year a meeting was held for local em ployees at the mission in Kabul about the

anticipated evacuation At this meeting which was attended by representatives of the Central

Agency forthe Reception of Asylum Seekers COA various matters were discussed includingthe

evacuation itself reception in the Netherlands and leaving the service after arrival in the

Netherlands

When your employment ends you will be entitled to

a payment in connection with leaving the service

a contribution equal to four gross monthly salaries that you can use to pay for training or to

set up a business in the Netherlands We will offer support that is tailored to your situation

and discuss with each of you individually what your needs are and how you would like to use

this contribution

Of course the COA and the Immigration and Naturalisation Service {IND will also offer support and

there will be a civic integration course Because you and your family members were evacuated to

the Netherlands as a matter of necessity BZ wants to give you extra assistance and will provide a

number of services in addition to those available to all newcomers

AVT BZ 210827 001B 1
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Intemationale en diplomatiek belangen

Firstly BZ will ensure that over the next six months psychosocial care is available to you and your

fam ily members around the clock should you wish to make use of this service Working with an

organisation called SPARK we will also provide assistance over a six month period to help you enter

the Dutch labour market SPARK has extensive experience helping refugees including from

Afghanistan find work and has a large network in the Netherlands

Bescherming persoonlijke le\ ancsfeet

Bescherming persoonlijke le\ ensVmer

You will begin to receive assistance in finding a job once you have let the social welfare team know

that you are ready for this step The assistance will include help in creating a profile and a curriculum

vitae assessments a soft skills course and contact with businesses and sector organisations about

job opportunities You will be given individual coaching and together with SPARK make a plan that

fits your needs and wishes In addition you will have the opportunity to take an intensive Dutch

language course on top of the basic Dutch language course that is part of the civic integration

programme

Our organisation will continue to help you even after you have left the service I wish you and our

family every strength And I hope that in the period ahead we can give you the best possible support

in building a new future in the Netherlands

ur sincerely

AVT BZ 210827 001B 2
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Help save paper Do you really need to print this email

Bescherming persoonlijke le\ in

pHpericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

f apusievelijkaan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht teverwijderen De

skast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan

ret elektronisch verzenden van berichten
Bescherming persoonlijke le\
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ReceivedBescherming persoonlijke le\ ens

Dag

steer

k in prdgress vrees ik

30K je idee om vrijdag bij elkaarte komen Ik laat het even aa

uitp Hij f it nu in allerlei gesprekken met R over de humaj ftlire en bredere OS inzet { ’humanitair Bij DAO hebbe

fandspolitieke en de Internationale contacten overleKdrr

Bescherming persoonlijke le\ en

om te reageren maar lijkt me een goed idee Nodi^Zag

e ons deool

afgt lofpen vveKen volledig moeten focussen op het bin

sfe@ cet |Bescherming persoonlijke le\ en

minbuza nl■rom | j \ ^

»i1 |_dins iag l4 September 2021 l r58

inbuza nl
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oi
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nk vcjor je rericht Heel goed om dat door te^reken

jrgen raonderdag mogelijkhe^^
vr\\dag lO SOu dan ga ik

^ Heb jij ivt

\ Anders gr«

Bescherming persoonlijke le\ 3n®fe^ fOetM
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Sdblec U e nieflwafkoers NL O^n humanitair b^eid

zDa

Bescherming persoonlijke le\ ^^

^XlleT

Na e

en l iartej jke gro^ Long time Julli^ullen druk zijn metjtet debat morgen veel sterkte daarmee

over de volgende stappen mbt NL beleid tav Afghanistan Ik

t O^n humanitair bel^ de discussie gaand^ is en dat er een kamerbrief in de maak is Graag haak ik hierbij

aa y ^menATp^ de college s van ons ambassadeteam^Zou ikjullie op een van de dagen na het debat morgen kunnen

denjfaan vrijdag ergens^sen 10 30 14 00 ^dinsdag a s Het plan is dat ik 23 September naar Doha vertrek

grpeyen tot spoedig

^rufitpe iode heb ijs^ s vrijdag een g^prek met

jp dAt

en

b

Bescherming persoonlijke le\ f^eeet

re ke

rieji
Ha

Eirjyas^V of^he Kingdom ofThe Netherlands i^Afghanistan
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SubjecJ ^W Nejtsroom Editie binnenland 15 09 2021

Wed 9 15 2021 8 15 44 AM

Wj

Bescherming persoonlijke le\ iveens

minbuza ng

anp tim^llogo iD

niEditie nenlarfdf 15 09 2021 Ddf
Bescherming persoonlijke le\ an sfeer

f\ Zie artikel in \iJK
V ^lopt met dat Jandere landen al eerder ontwikkelingswerkers die voor NLse organisaties werkten evacueerden Hier worden

dajcategorieen op een hoop gegooid ben vooral benieuwd naar de categorie OS ers

Bescherming persoonlijke le\ or 5

■erscl

\
nx[|

Bescherming persoonlijke le\ 3f

regaling voor ander personeel

a^nstelling tot andere Navo landen heeft Nederland tot op het allerlaatst geen aandacht gehad voor het lot van ander

[^ns gsrsoneel dat de langdurige Nederlandse inspanningen in Afghanistan had ondersteund Dat geldt onder meer voor

^V er£jDneel van defensie medewerkers van hulporganisaties mensenrechtenactivisten en fixers van journalisten

an\paar weken geleden werden cruciale medewerkers van defensie zoals bewakers vaaksimpelweg afgewezen voor asiel In

d^ S ©n^uitsland bestond al jaren wel een regeling voor lokaal personeel Groot Brittannie had een soortgelijke regeling vanaf

e|nil vor^jaar toen duidelijk werd hoe nijpend de situatie zou worden Ook de Fransen namen tijdens hun vroeg begonnen

yvacuatie^ mei 2021 direct al honderden mensen uit deze categorie mee

wlNeq^amandse ambassade in Kabul kreeg vanaf begin dit jaar steeds meer van dergelijke verzoeken van Afghanen die voor

^«erl^d hidden gewerkt Zij kregen nul op rekest Hetzelfde geldt voor de bewakers van Nederlandse militaire kampementen en

tojil^n die hadden gewerkt met Nederland in de EU politiemissie Ook zij vingen bot behoudens enkele uitzonderingen die in

de pabflijcit^lt vvaren gekomen Er kwam geen beleld Pas in augustus 2021 nam de Kamer hierover een een motle aan Toen was de

clfaotfti he ^ac^tie na de val van Kabul al gaande

K \ \ @mlnbuza nl

Seht \j^d ^sda^5 s\ptember 2021 08 36

^ At

Bescherming persoonlijke le\ VlIS

Bescherming persoonlijke le\ ns
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fc FW \News\oom Editie binnenland 15 09 2021

Td
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lensda^ 15 September 2021 06 34
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roi wstoom

nl

o iwsroom
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EDITIE BINNENLAND

15 September 2021
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Deze nieuwsbrief is voor strikt persoonlijk gebruik Uw organisatie heeft specifieke afepraken gemaakt over auteursrechten Het

op eigen initiatief doorsturen van deze nieuwsbrief is in strijd hiermeeBescherming persoonlijke le\ mssie

INHOUD
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15 09 2021 I WOORDEN 1068 I NRG
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0 15 09 2021 I WOORDEN 381 |DETELEGRAAF
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0 15 09 2021 I WOORDEN 1010 I NRG
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0 15 09 2021 I WOORDEN 592 | NRC

Bescherming persoonlijke le\ nssfeer

Boos op kangoeroe tribunaai

15 09 2021 I WOORDEN 312 | DETELEGRAAF

Nieuw^Zeeiand is te Nederlands

\15 09 2021 I WOORDEN 465 lALGEMEEN DAGBLAD
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Boisonaroprovoceert de democratie in Brazilie

15 09 2021 I WOORDEN 368 | DEVOLKSKRANT
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15 09 2021 I WOORDEN 423 I DEVOLKSKRANT

Etuitenlandse h ndel
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15 09 2021 | WOORDEN 525 | HET\FINANCIEELE DAGBLAD
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O 15 09 2021 I WOORDEN 130 | DEVOLKSKRAN
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ffi 15 09 2021 I WOORDEN 573 | HET FINANCIEELE DAGBLAD

GbIr fiRsjn rinnr

zweten

Terwijl het kwik gaat dalen zullen energiekosten de burger peentjes doenBescherming persoonlijke le\ enssfeet

0 15 09 2021 I WOORDEN 382 IDETELEGRAAFBescherming persoonlijke le\ enssfeer

Noorse kip met gouden eieren

15 09 2021 I WOORDEN 191 | DETELEGRMF

Bewindslieden

Wrevel rond eVacues Bewindspersonen schuiven selectie van Afghanen door

O 15 09 2021 I WOORDEN\481 | DE TELEGRAAF | PAGINA 6

Bewindspersonen schuiven^electie van Afghanen door

door Valentijn Bartels en Elif l^tman

Den Haag De selectie van Afgh^en zorgt voor verzuurde verhoudingen in het demissionaire kabinet De

kibbelende betrokken bewindspersonen schuiven die hete aardappel daarom door naar de

vluchtelingenorganisatie van de Verervigde Naties de UNHCR

Dat melden bronnen rond het demission^re kabinet aan De Telegraaf Nu de mailbox van Buitenlandse Zaken al

enkele weken overspoeld wordt door mailtjW van wanhopige A^hanen dringt zich de vraag op hoe de

selectieprocedure moet verlopen Er zijn ruirrV 21 000 berichten ontvangen onduidelijk is nog hoeveel kansrijke

verzoeken tussen die berichten zitten \

De opdracht van de Tweede Kamer om de evacu^eregeling voor Afghanen uit te breiden zorgt voor wrevel in het

kabinet De verhouding tussen de betrokken bewino^vrouwen Signd Kaag Buitenlandse Zaken Ank Bijieveld

Defensie en Ankie Broekers Knol Asiel is achter d^chermen llink bekoeld melden betrokkenen aan De

Telegraaf In kabinetskringen valt te horen dat betrokkerUninisteries er onderling niet uit komen Door de selectie

te parkeren bij de UNHCR hoopt men te voorkomen dat d\spanning nog verder opioopt

Die organisatie zorgt voor noodhulp voorvluchtelingen tijdenaeen vluchtelingencrisis Bovendien selecteert de

UNHCR jaarlijks al honderden vluchtelingen die op uitnodiging\aar Nederland komen

Debat Kamer

Woensdag debatteert de Kamer over de evacuatie van Nedeiianders ^
alleen de drie betrokken bewindspersonen aanwezig maar ook premier

Afghanen uit Afghanistan Daarbij zijn niet

Rutte is erbij

Vorige maand droeg de Kamer het kabinet met een meerderheid op om niet alleen werk te maken van de00253 233499



evacuatie van Afghaanse tolken maarvan alleAfghanen die voor Nederlandse hulporganisaties hebben gewerkt

mensenrechtenverdedigers juristen en vrouwenactivisten die acuut gevaar lopen door de Taliban

Na een verhitte discussie over de invulling van een motie van D66 Kamerlid Salima Belhaj staatssecretaris

Broekers Knol waarschuwde dat erbij een te generieke benadering een grote asielstroom zou kunnen volgen
rTr egt het kabinetzich er schoorvoetend aan onderwerpen Een Kamermeerderheid was er immers voor

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Asielstroom

Coalitieparlner VVD steunde

individuele beoordeling van wie erw^

iedereen boven het hoofd zegt WD KameriT

lotie niet uit vrees voor een onbedwingbare asielstroom en pleitte voor een

naar Nederland gehaald wordt De motie blijkt onuitvoerbaar hij groeit

van Wijngaarden

D^Kameriszich met de motie niet bewust geweest van wat zich op de hals wordt gehaald klinkt het achterde

sch^men Dat de bewindspersonen ondeiiing overhoop zouden liggen vindt Van Wijngaarden irrelevant lk ga

uit varkeenheid van de kroon en dat het kabinet gewoon met een mond spreekt aldus de VVD er

VALENTIJN BARTELS | SECTIE BINNENLAND | EDITIE NEDERLAND

Kamer verdeelaoverwie nog naar Nederland mag

O 15 09 2021 IWOORDEN 901 | ALGEMEEN DAGBLAD | PAGINA 9

De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel met een opiossing komt voor evacues die zijn gestrand in Afghanistan

Ook tekent zich een Kamerme^erheid af voor een onafhankelijk onderzoek naar de Nederland se

evacuatiemissie \

Daarnaast wordt gesteggeld over hoeveel Afghanen nog naar Nederland mogen komen Op basis van een

aangenomen Kamermotie hebben A^anen die voor Nederland hebben gewerkt of gevaar lopen door hun werk

als mensenrechtenactivist recht op asiV Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde vorige week 21 500 mails

te hebben gekregen van mensen of groe^n mensen die om hulp vragen

Volgens de VVD is het onhaalbaar en onwenselijk dat tienduizenden Afghanen naar Nederland komen Dat is

een totaal onhaalbare ambitie vindt Kamerlid

we realistisch over zijn Volgens hem is opvang in de regio het beste ook voor de mensen zelf We moeten ons

nu richten op de grote groep Nederlandse gezinnen en de kleine groep Afghaanse tolken Hoe komen die mensen

daar nog weg

van Wijngaarden Nederland kan dit niet aan daar moeten

Buurland

ChristenUnie Kameiiid Don Ceder wil echterdat alle mensen die achterblijven en die recht hebben op evacuatie

worden geholpen Ook mensen die op eigen kracht een buurland hebben bereikt moeten het recht houden op

evacuatie naar Nederland vindt hij Daar moet het kabinet duidelijk over zijn

Ook PvdA Kamerlid Kati Piri wil weten of het kabinet de eerder aangenomen motie uitvoert Heel veel mensen

wachten op hulp van deze regering Zij wil het debat ook gebruiken om te evalueren of de demissionaire

bewindslieden steken hebben laten vallen Minister Bijieveld van Defensie heefl twee van mijn moties over

Afghaanse tolken niet helemaal uitgevoerd Minister Kaag van Buitenlandse Zaken moet vragen beantwoorden

over de aanloop naar deze evacuatieoperatie Nu is het moment om verantwoording af te leggen
00253 233499



De Kamer is boos dat het kabinet het paiiement slecht of laat informeerl Zo hadden bijna vijfhonderd vragen van

de Kamer v66r afgelopen maandag 12 00 uur beantwoord moeten zijn maar gisteravond zaten ze daar nog op te

wachten PvdA er Piri is de traagheid van het kabinet spuugzat Dat worden misschien wel 150 pagina s Dat

moeten we ailemaai bestudeerd hebben v66r het debat vandaag begin Volgens GroenLinks Kamerlid Laura

Bromet is er sprake van een patroon Het kabinet komt al iangerte laat met informatie Dan sta je ais Kamer ai

op een 1 0 achterstand

Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

Uit een eerderfeitenrelaas van het kabinet bleek dat de miiitaire iniichtingendienst ai begin dit jaarsteide dat een

opmars van de taliban onvermijdelijk was Wat heefl het kabinet sindsdien gedaan wil CU Kamerlid Ceder

weten is er sprake van grove nalatigheid SP er Jasper van Dijk Het kabinet moet met een heel ster1 verhaal

komen om mijn motie van afkeunng te vooi omen

Heel veel mensen wachten op huip van deze regering Nu is het moment om verantwoording af te leggen

HANNEKE KEULTJES | SECTIE LANDELIJK | EDITIE AD ALGEMEEN DAGBLAD

Andere bronnen AD Haagsche Courant

abinet negeerde noodoproepen van ambassade Kabul

C \l 5 09 2021 IWOORDEN 518 | DE VOLKSKRANT | PAGINA 1

Heftkabinet heeft de evacuatie van Afghaanse ambassademedewerkers maandeniang uitgesteid ondanks

herhaaide kiemmende hulpverzoeken vanuit de Nederlandse diplomatieke post in Kabul De ambassadeur en

loka e stafleden smeekten sinds het voogaar van 2020 om voorbereidingen te treffen om lokale

ambassademedewerkers snei te kunnen iaten vertrekken indien de opmars van de Taliban zich zou voortzetten

Desondanks namen minister Kaag Buiteniandse Zaken Bijieveld Defensie en staatssecretaris Broekers Knol

Asieizaken tot twee dagen voordeval van Kabul geen besluit over het moment waarop lokale medewerkers in

veiligheid gebracht zouden worden en of alle inwonende afhankelijke familieleden met hen mee mochten reizen

Onder nen was personeel dat al twintig jaar voor Nederland werkte

Dat blijki uit correspondentie tussen Kabul en Den Haag die de Volkskrant heeft De stukken werpen nieuw licht

op de besluitvorming rond de evacuatie Daarin staat ook dat Frankrijk in juli 2021 aanbood om mensen mee te

nemen op een vlucht Later verklaarde minister Kaag dat ze destijds niet op de hoogte was van Franse evacuaties

In het feitenrelaas dat het kabinet vorige week naar de Kamer stuurde wordt wel melding gemaakt van

gesprekken over de veiligheid van stafleden maar daarin staat niet dat het kabinet besluiten over hulpverzoeken

voor zich uit bleef schuiven

Een evacuaiielijst van de ambassade met de namen van zestig inwonende en afhankelijke familieleden die niet tot

het kerngezifi van het ambassadepersoneel behoorden stuitte tot twee dagen voor de val van Kabul op

weerstand on het ministerie in Den Haag en in de ministerraad De ambassade kreeg te horen dat slechts drie

mensen van die lijst mee mochten De ambassade mochtzelf kiezen welke drie

Ambassadeur weigerde die keuze te maken zei ze in een e mail op 12 augustus aan het ministerie Zi]

benadrukte dat familieleden evenveel gevaar liepen ais de staf Zij vroeg huip om minister Kaag nog voor de

ministerraad op 13 augustus op andere gedachten te brengen Dat lukte niet
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uitdelen was snel achterhaald omdat alle commerciele vluchten vanuit Kabul warden geschrapt Pastoen gingen

de drie bewindspersonen overstag om alle personeelsleden van de ambassade en al hun inwonende familieleden

alsnog mee te nemen

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

Vandaag debatteert de Kamer opnieuw met de drIe bewindslleden over de chaotisch verlopen evacuatie De

amb sloeg daarover al ruim een jaar geleden alarm blijkt uit de correspondentie die de Volkskrant inzag

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

^[_op9 maart 2020 melddei

ambassiHe

issademedewerker aan Buitenlandse Zaken dat zij zich zorgen maakten De

^ om Den Haag te doordringen van de urgentie van het in

ileven uit

Xna^^erse bran

veiligheid brengen van het persone^tTfTrt eqgi

Ten einde raad richten stafleden zich op 11 mei direct tot secretaris genera Ze vrezen voorhun

leven en smeken om samen met hun inwonende familieleden geevacueerd te worden Het ministerie en de

bewindspersonen bleven weigeren tot de Taliban Kabul innamen

Desgevraagd zegt Buitenlandse Zaken dat het besluit tot evacuatie van het lokale personeel indien de situatie

verslechtert op 9 juli werd genomen maar dat de medewerkers nog nodig waren voor de afhandeling van de

tolkenregeling en dat de val van Kabul onvoorzien snel kwam

Lees verder op pagina 13
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Alles over de evacuatie moet op tafel
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Afghanistan Er wacht bewindslieden vandaag een pittig debat over de rampzalig verlopen evacuatie uit

Afghanistan Tweede Kamerleden willen in iedergeval een onaftiankelijk onderzoek naarde operatie

De Tweede Kamer zal vandaag tijdens het debat over Afghanistan een onafhankelijk onderzoek willen afdwingen
naar de evacuatie van Nederlanders tolken ambassadepersoneel en andere Afghanen CDA er Derk Boswijk

dient dan een motie in die volgens hem kan rekenen op een meerderheid Kamerleden hopen daarmee feiten

boven tafel te halen die de verantwoordelijke bewindslieden nog niet hebben genoemd in hun vorige week

gepubliceerde feitenrelaas

De kans bestaat dat het kabinet de motie van de Kamer niet afwacht In een Kamerbrief zullen de ministeries van

buitenlandse zaken justitie en veiligheid en defensie voor het debat vermoedelijk aankondigen dat er een

onalhankelijke evaluatie voIgt van de evacuatie en de militaire missie zelf

In een debat op 17 augustus Net minister Sigrid Kaag van buitenlandse zaken al doorschemeren dat zowel de

evacuatie als de missie onderzoek behoeft De minister zei totaal ontevreden te zijn over de wijze waarop het

verzoek van de Kamer is uitgevoerd om tolken zo snel mogelijk te evacueren Dat vergt grondiger onderzoek zei

Kaag ook over de wijze waarop de Afghaanse militairen handelden vlak voor de Afghaanse hoofdstad Kaboel viel

Kaag is samen met staatssecretaris Ankie Broekers Knol van justitie en veiligheid en minister Ank Bijieveld van

defensie verantwoordelijk voor de evacuatie van Afghanen en Nederlanders uit Afghanistan Woensdag wacht

haar een pittig debat Kamerleden hebben voorafgaand aan het debat 493 Kamervragen gesteld die ze nog voor

het debat beantwoord willen zien De Kamervragen volgen op het feitenrelaas van achttien pagina s dat de drie

ministeries vorige week naar buiten brachten Uit de grote hoeveelheid Kamervragen blijkt dat de Kamerleden
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geen genoegen nemen met dit feitenrelaas

Boven het debat hangt ook nog een motie van afkeuring van SP er Jasper van Dijk gericht aan de drie

verantwoordelijke bewindsvrouwen In augustus toen de SP op het punt stond de motie in te dienen tijdens een

van de verhitte Afghanistandebatten werd deze uiteindelijk niet in stemming gebracht Of de motie vandaag wei

wordHftgg^nd hangt af van het zelfreflecterend vermogen van de die bewindslieden zegt Van Dijk Ze moeten

ruiteriijk erkenrT

4rie bewindsvrouwen zieiv

hebbefrwe4tLdeze situatie kunnen kol

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

hebben dit verkeerd gedaan Diezeifde zeifreflectie wilien ook andere Kamerleden van de

_zegt CDA er Boswijk de Kamer moet ook zichzelf een spiegel voorhouden Hoe

oeten we ons afvragen Hoe komt het dat Defensie zo is uitgehold

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Zeifreflectie wii de Kamer ook ziei

debat over de Afghanistankwestie Eerder ai b^

^eei eerder hadden uitgeiaten over de situatie in Afghanistan
aar ergernis hield Rutte zich iange tijd op de vlakte Tijdens het debafoj

schoreing als Rutte niet deelnam aan het debat Uiteindelijk ging het debat toch verderzon

presidenisPas toen de evacuatie op 25 augustus abrupt ten eind kwam iiet de premier zich erover uit in~

persmomentN

^issionair premii Rutte Hij zal voorhet eerst deelnemen aan een

^dA er Kati Pii zich erover dat andere premiers zich ai

]^dden toegesproken via persconferenties
ustus riep Piri zelfs op tot een

inister

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

T

Of de bewindsitedeivnaast een eventueie motie van afkeuring ook nog een motie van wantrouwen wacht is

moeilijk te zeggen Daas ^ijn nu geen signaien voor Kamerieden zeggen de inbreng van de ministers en de

staatssecretaris af te wacrften maar siuiten niks uit

De kans bestaat dat het kabinet^f een onafhankelijke evaluatie van de evacuatie en de missie aankondigt

Ook de Kamer moet zichzeif een spiegH^oorhouden Hoe komt het dat Defensie zo is uitgehold

JEANNINE JULEN REDACTIE POLITIEK | SECTIE VANDAAG | EDITIE TROUW

De ambassade smeekte Den Haag bleef stil
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Het was deeis onvermijdelijk dat de evacuatie uit Kabul chaotisch zou verlopen Maaj vijf missers van het kabinet

hebben het leed enorm vergroot De Kamer werd daarover naderhand niet geinformeelU
Volkskrant onderzoek \

1 Smeekbedes ambasade genegeerd

AI op 9 maart 2020 melden lokaie ambassademedewerkers voor het eerst aan inspecteurs van BuitenI

Zaken dat zij zich zorgen maken of zij en hun famiiieieden wel geevacueerd zuiien worden als de nood aai^L
I is Omdat ze niets concreets terughoren uit Den Haag brengen de stafleden op 16 September nogmaais hun

zorgen onder de aandacht van de ambassadeleiding Die antwoordt dat zij heiderheid probeert te knjgen bij het

ministerie overde procedure Uit het gespreksversiag Wij zuiien ons uiterste best doen om de beiangen van de

staf te behartigen in discussies met het ministerie

se

Toch blijven het ministerie en het kabinet het besluit over wie er wanneer geevacueerd mag worden voor zich

uitschuiven Op 1 december 2020 stuurt de ambassadeur daarom een brandbrief naar het ministerie waarin ze

vraagt om eindelijk te starten met de voorbereidingen van verschillende evacuatie opties Zij stelt in de brief dat

de ambassade de afgelopen maanden regelmatig heeft gerapporteerd over het effect van de voorziene
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terugtrekking op 1 mei 2021 van de Navo en VS troepen uit Afghanistan op de veiligheidssituatie in Kabul

Ook waarschuwt de ambassadeur dat na het vertrek van de Amerikanen vermoedelijk een probleem ontstaat met

de controle over het vliegveld Zij vreest dat het dan niet meer lukt om mensen met commerciele

vliegmaatschappijen te evacueren en dat daarom nu al gei nventariseerd moeten worden welke mogelijkheden er

dan zijn om alsnog het land te verlaten

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Lokale

horerTt

secretaris generaal
iamili »|pHpn

leden van de ambassade krijgen op 21 april 2021 van de veiligheidsdiensten van Buitenlandse Zaken te

wlggjgeen concreet plan is voor evacuatie Ten einde raad richten zij zich op 11 mei 2021 direct tot

de hoogste ambtenaar Ze vrezen voor hun leven en dat van hun inwonende
Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Toch besluiten de ministers Kaag Bijieveld en Broekers Knol pas op ri augusLus
de lokale ambassadestaf zo snel mogelijk geevacueerd mag worden Maar alleen het kemgezin mag mee

partn^i^ h ^l hts drh “^n andere inwonende en afhankelijke familieleden mogen mee

De ambassade mag zelf kiezen wie dat wor^n AmbasbdiJeur

dierbaren niet achterlaten schrijft ze op 12 augustus aan de leiding van het ministerie Het welzijn van ons

ambassadeteam staat nu onder druk het lijkt me inconsistent deze collega s nu achterte laten waar we als

uitgezonden staf al bijna twintig jaar dagelijks op rekenen ook in moeilijke tijden Ondanks haar smeekbede lukt

het haar niet om de ministerraad op 13 augustus op andere gedachten te brengen

voor de val van Kabul dat
Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

weigert Onze collega s zullen hun

Pas als de Taliban de buitenwijken van Kabul al hebben ingenomen gaan de drie bewindspersonen overstag

Volgens het feitenrelaas gebeurt dat omdat de lokale staf tot het eind toe nodig was om de ambassade open te

houden waardoorzij geen tijd hadden om hun afhankelijke familieleden elders in veiligheid te brengen

Uiteindelijk komen ruim tweehonderd stafleden en hun families een week na de machtsovemame door de Taliban

aan in Nederland

2 Haagse wei elijkheid belangrijker dan afghaanse

Een rode draad in hoe de politiek omging met de hulp aan Afghaans personeel is de vrees voor binnenlands

politieke consequenties van een niet beheersbare toename van het aantal aanvragen Hoewel de steun in de

Tweede Kamer voor een ruimhartige aanpak opvallend breed is is de aanpak van het kabinet van begin tot eind

zeer strikt Centraal daarin staat het begrip kemgezin partner en afhankelijke kinderen inzake Afghanistan

hanteert de IND de leeftijd van 25 in plaats van 18 jaar

Zodra de medewerkers in Kabul daarachter komen protesteren ze in een brief aan de leiding in Den Haag Zij

wijzen erop dat inwonende familieleden vaak financieel geheel afhankelijk zijn van de ambassademedewerker

Maar belangrijker omdat ze in hetzelfde huis wonen lopen ze evenveel gevaar als de medewerker De Taliban

maken geen onderscheid Dus als er geen andere optie meer is dan evacueren kunnen we deze familieleden niet

achterlaten De ambassade onderzoekt de dreiging voor familieleden zelf uitvoerig en concludeert dat zij

inderdaad evenveel gevaar lopen Die infoimatie wordt gerapporteerd aan het ministerie

Niettemin blijfl deze kwestie tot het allerlaatste moment een heet hangijzer en niet alleen voor de lokale

medewerkers van de ambassade Ook Defensie hanteert dit criterium consequent enkele uitzonderingen

daargelaten De Volkskrant meldde eerder dat zelfs de meeste Afghaans Nederlandse defensiemedewerkers die

cruciaal werk verrichten hun verzoeken om familieleden in Afghanistan te laten overkomen niet ingewilligd zagen

Hetzelfde geldt voortolken die al in Nederland zijn en momenteel berichten krijgen over de mishandeling van hun

familieleden door de Taliban

3 Aanbod van fransen niet geaccepteerd

Minister Kaag reageerde op 20 augustus verbaasd op het bericht dat Frankrijk in relatieve stilte in juni en juli

honderden mensen uit Afghanistan heeft geevacueerd en dat de voorbereidingen daarvoor al in april zijn
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begonnen Voor zover ik nu weet was geen enkele EU of Navo bondgenoot op de hoogte van het Franse plan

zei Kaag Opmerkelijk want de Fransen hebben dit openlijk gezegd ook in Navo en EU verband Er zijn ook tal

van mediapublicaties over geweest
Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

■^pmnrifniijif jp Hat Pranc n zelf op 16juli aan alle EU landen een aanbod hebben gestuurd om mensen mee te

zenden in een Franse evatudlievluUiL die daarop zou vertrekken Het ging om een commerciele vlucht met

nog twintig open plekken die zouden kunnen worden gevuld met EU onderdanen of Afghanen die risico liepen

Nederland ging er niet op in zegt Buitenlandse zaken omdat mensen nog konden vertrekken met commerciele

vluchten De ambassade in Kabul had wel een geactualiseerd draaiboek voor evacuatie gereed dit vooijaar maar

dat werd nooit uitgevoerd blijkens de aanhoudende smeekbedes van de lokale staf aan Den Haag Dit draaiboek

ging ervan uit dat de lokale staf eerst zou vertrekken pas op het laatst eventueel gevolgd door de Nederlandse

staf De ambassade heeft Den Haag er ook vanaf het voorjaar op gewezen dat sommige andere Europese landen

zoals Groot Brittannie al begonnen een deel van hun lokale personeel terug te halen

4 Hardnekkige blokkades ondanks tolkenregeling

Defensie heeft negentien jaar geopereerd in Afghanistan en nooit bijgehouden wie er voor Nederland werkte Het

enige wat er is is een lijst van 273 tolken uit de Uruzgan periode Het

contrast met bijvoorbeeld de Britten is groot Zij registreerden hun personeel wel wat de latere evacuatie

vergemakkelijkte Ook de Amerikanen Fransen en Duitsers pakten het anders aan dan Nederland De vraag of

tolken en andere personeelsleden recht hebben op bescherming werd daar nauwelijks gesteld Duitsland

bijvoorbeeld had een ruimhartige regeling voor tolken en ander personeel

De kwestie van de tolken is in 2014 op de kaart gezet door mediaberichten en een vakbondsactie rondom een tolk

die voor Nederland had gewerkt en asiel aanvroeg maar aanvankelijk afgewezen dreigde te worden Hi] mocht

blijven maarWD en PvdA blokkeerden een tolkenregeling Op ambtelijk niveau kwam er wel een procedure over

hoe om te gaan met tolken Tot 2019 kwamen tien tolken naar Nederland deels op eigen houtje In 2019 dwong

de Kamer via de motie Belhaj het kabinet de tolkenregeling voorlvarenderter hand te nemen onder meer door

de bewijslast dat tolken vervolgd worden te laten vervallen

Minister Bijieveld wordt verweten te hebben gedraald met de uitvoering van deze en andere moties Naast corona

speelde het ontbreken van een lijst met tolken daarbij een rol evenals administratieve belemmeringen en gebrek

aan prioriteit Tolken werden niet actief benaderd de tolkenregeling werd pas eind juli 2021 gepubliceerd op de

site van de ambassade De hele kwestie was dit voogaar opnieuw door de militaire vakbonden AFMP en VBM

Vluchtelingenwerk Nederland en veteranen op de kaart gezet De Kamer nam moties aan om de tolken sneller

hierheen te halen maar deze werden niet of slechts deels uitgevoerd

5 Geen regeling voor ander personeel

In tegenstelling tot andere Navo landen heeft Nederland tot op het allerlaatst geen aandacht gehad voor het lot

van ander Afghaans personeel dat de langdurige Nederlandse inspanningen in Afghanistan had ondersteund Dat

geldt onder meer voor overig personeel van defensie medewerkers van hulporganisaties
mensenrechtenactivisten en fixers van journalisten

Tot een paar weken geleden werden cruciale medewerkers van defensie zoals bewakers vaak simpelweg

afgewezen voor asiel In de VS en Duitsland bestond al jaren wel een regeling voor lokaal personeel Groot

Brittannie had een soortgelijke regeling vanaf eind vorig jaar toen duidelijk werd hoe nijpend de situatie zou

worden Ook de Fransen namen tijdens hun vroeg begonnen evacuatie in mei 2021 direct al honderden mensen

uit deze categorie mee

De Nederlandse ambassade in Kabul kreeg vanaf begin dit jaar steeds meer van dergelijke verzoeken van

Afghanen die voor Nederland hadden gewei t Zij kregen nul op rekest Hetzelfde geldt voor de bewakers van
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Nederlandse militaire kampementen en voor tolken die hadden gewerkt met Nederland in de EU politiemissie Ook

zij vingen bot behoudens enkele uitzonderingen die in de publiciteit waren gekomen Er kwam geen beleid Pas in

augustus 2021 nam de Kamerhierovereen een motieaan Toen was de chaotische evacuatie na de val van Kabul

al gaande

ARNOUT BROUWERS NATALIE RIGHTON | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DE VOLKSKRANT

Radeloos appen naar die Boswijk
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De moeizame evacuatieoperatie uit Kaboel meet volgens CDA er Derk Boswijk onalhankelijk worden onderzocht

Zelf probeerde het Kamerlid ook mensen op het vliegveld te krijgen Vandaag is het Kamerdebat lk heb

meermaals aan Buitenlandse Zaken gevraagd neem dit van mi] over

Als Derk Boswijk zijn ogen dichtdoet kan hij het vliegveld van Kaboel bijna zien Niet dat hij er ooit is geweest

maar hij probeerde wel op afstand Nederlandse en Afghaanse evacues naar binnen te gidsen Zo was hij in de

vroege uren van zaterdagochtend 21 augustus bezig een groep Afghaanse vrouwenrechtenactivisten die op de

Nederlandse evacuatielijst stond op het vliegveld te krijgen

Aan de poort was geen Nederlander te bekennen enkel Amerikaanse mariniers lkzei zorg dat je dichtbij komt

zet dan beeldbellen aan en dan probeer Ik je naar binnen te praten Maar dat kon hij moeilijk in zijn pyjama doen

die had hij nog aan dus trok hij snel een overhemd uit de strijk en knoopte hij een stropdas voor In zijn
werkkamer in de Tweede Kamerlaat hij een fotozien Bovenkleding netjes Onderkleding boxershort

Ondanks de omkieedsessie toonde de Amerikaanse marinier aan de andere kant van het hek zich niet onder de

indruk van de Dutch member of parliament Als de mevrouw geevacueerd moest worden dan moest hij dat maar

opnemen met een Nederlandse militair Heel frustrerend De taliban hadden een kleine week eerder de macht

gegrepen en zoals experts en Kamerieden al vrezen mensen kunnen Kaboel niet meer uit

Boswijk zette zich toen al maanden in voor de evacuatie van Afghaanse tolken Samen met Kamerieden Salima

Belhaj D66 en Kati Piri PvdA belde hij met de verschillende ministeries en merkte hij dat er naar elkaar werd

gewezen Eilandgedrag

Bij Nieuwsuur riep de CDA er begin augustus het kabinet op de regie te pakken om alles op alles te zetten om

tolken uit Afghanistan weg te krijgen Hij stelde dat een minister de verantwoordelijkheid moest krijgen

Maar was die minister er toen al niet in de persoon van zijn partijgenoot en demissionair minister van Defensie

Ank Bijieveld Als het gaat om de tolken helemaal eens Daar hebben we niet voldoende geleverd En dat was

de directe verantwoordelijkheid van Bijieveld

Maar Boswijk lijkt nu vooral zijn pijien te richten op de demissionair minister van Buitenlandse Zaken D66 er Sigrid

Kaag Het verhaal is breder het gaat om Nederlandse staatsburgers die erzitten de Nederlandse ambassade

die dichtgaat vrouwenrechtenactivisten Dat is niet de verantwoordelijkheid van Defensie

Groepsapp

Na zijn optreden bij Nieuwsuur zegt hij dachten veel in Kaboel gestrande mensen We moeten bij die Boswijk

7i|n Hij kreeg uren voor de val van Kaboel via e mail Facebook Messenger en Instagram berichten van radeloze

M insen die geen contact konden krijgen met het ministerie van Buitenlandse Zaken
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0p maandag had ik een groep Nederlandse gezinnen met allemaal hetzelfde verhaal ze kregen niemand te

pakken op de ambassade Achteraf logisch want de plaatsvervangend ambassadeur was toen al vertrokken Als

je het mij vraagt was dat nooit gebeurd als de begeleiding vanuit BuitenlandseZaken beterwas geweest
Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

De gezinnen voegde hij samen in een appgroep die hij later weer samenvoegde met een appgroep van tien

^ndere betrokkenen die vanuit Nederland probeerden te helpen In totaal zaten toen 25 mensen in die appgroep

eg wilden uit Afghanistan Het plan was simpel laat de groep samen richting vliegveld gaan zodat ze in een

keer na^K^innen kunnen Super houtje touwtje maar ja ze kregen Buitenlandse Zaken niet te pakken

diBescherming persoonlijke le\ enssfeer

Hij rfracl^erde l6bpj outes op plattegronden appte en belde voortdurend met gedupeerde Nedeiianders Afghanen
en ambterfafer op hetS^ogste niveau Het was zo intens Als ik mijn ogen dichtdeed om een paar uur te slapen

zag ik steeds het’WjatsApfrsdierm van de groepschat voor me

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Bescherming persoonlijke le\ enssfei

Was het als parlementarier wfek^lnia^k om deze mensen te helpen Nee natuuiiijk niet zegt hij daar nu over

lkj^b meermaals aan het ministefte A^tt^itenlandse Zaken gevraagd neem de mensen in deze appgroep van

nae ovelr kj^eruit Hij zegt het supertpSe^Jkiden dat hij het idee had dat hij wat deed Maar ik trok het fysiek

g^oon niet sliefTrtauwelijks meer Maar ik kree^^fe^t antwoord

Persoonlijk

Boswijki^rd door meerdere collega Kamerleden g

altematief IS dat ik ze doorstuur naar het e mailadres waarvarTik weet dat

rschuwd ra ersoonlijk betrokken Maarhet

erkt Zo zit ik niet in elkaarn

De eerste pogmgen om de groep Nederlanders op het vliegveld te krijgen misi

beschoten doorNj^e taliban en Amerikaanse troepen Uiteindelijk krijgt Boswijk contact rn

Nederlandse amb\ssadeur in Kaboel en weet hij de groep op het vliegveld te krijgen

lianders wordensde

de

Aan haar en de milifairen daar heeft het niet gelegen benadrukt Boswijk Maar er kwam vanuit het ministerie

van Buitenlandse Zake\geen sturing geen duidelijk leiderschap

Hij wil dat er een onafhanicelijk onderzoek wordt ingesteld naar alles wat de afgelopen negen maanden in en rond

Afghanistan gebeurde tot eWiet de evacuatie Buiten het kabinet en de Kamer om Ik wil dat wij als Kamer ook

een spiegel voorgehouden krijgen Hij heeft in elk geval steun van coalitiepartners WD en ChristenUnie en van

SGP Bij1 en BBB \

Er kwam vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken geen sturing

HANNEKE KEULTJES NIELS KLAASSEN | SECTVE LO NDELIJK | EDITIE AD ALGEMEEN DAGBLAD

Andere bronnen Het Parool AD Haagschecourant

Vader naar Kaboel voor bang gezin Ik hi\ld het niet vol
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De vader van een Utrechts gezin dat nog steeds in Kaboel va^zit is vanuit Nederland naarde Afghaanse

hoofdstad gereisd om zijn vrouw en jonge kinderen bij te staan

angst moet wachten op evacuatie

De Utrechtse ondememerzelf en zijn vrouw die uit veiligheidsoverwegingen anoniem moeten blijven bevestigen233499

kon het niet meer aanzien dat zijn gezin in
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telefonisch tegenover deze krant d inmiddels is herenigd met zijn gezin

lk hield het niet meei «ren wilde bij mijn gezin zijn in deze onzekere tijden vertelt de vader De vrouw en hun

drie kinderen tpsg^ 2 en 6 jaar oud zitten nu ruim een maand ondergedoken bij familie in Kaboel in afwachting

van eenppt6ssing om het land te kunnen verlaten

Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

Afghanistan in is gekomen wil hij niet zeggen om de taliban niet wijzerte maken We zitten nu in

huis ergens in Kaboel en blijven binnen Maar de kinderen willen terug naar Nederland weer naar school We

zijn een Utrechtse familie we horen thuis onderde schaduw van de Dom

Oi
Bescherming persoonlijke le\ eissfE

Bescherming persoonlijke le\ ensaeer

Probleem bij de evacuatie is dat de vrouw geen Nederlands paspoort heeft alleen een verblijfsvergunning De

kinderen en hun vader die al twee decennia in Nederland woont hebben wel een Nederlandse pas

Bescherming persoonlijke le\ enssfeir

De 33 jarige vrouw vertelt aan de telefoon dat het niet goed gaat met haar gezin Ze waren op bezoek bij een ziek

familielid en werden net als andere toeristen verrast door het snelle oprukken van de taliban Het Utrechtse gezin

heeft volgens de vrouw al zeven keer vergeefs geprobeerd naar het vliegveld te gaan om weg te komen uit

Afghanistan lk wil mijn kinderen niet in de steek laten ze kunnen niet gaan zonder moeder

Ziek kind

Het is hier niet fijn zegt de moeder emotioneel De kinderen zijn bang en onze dochter van 6 jaar is ziek ze

heeft maagpijn moet overgeven en heeft een blaasontsteking We zijn al met haar naar het ziekenhuis geweest

Onderweg werden we wel aangehouden door de taliban maar we mochten door toen bleek dat we een ziek kind

Hebben

De vader bewoog eerder in Nederland al hemel en aarde om zijn echtgenote en kinderen terug te halen Hij deed

oak een wanhopige oproep aan minister Kaag van Buitenlandse Zaken Nu wacht hij in Kaboel samen met zijn

oeiin af hoe het verder gaat

\We hopen dat er binnenkort meer duidelijkheid komt maar wanneer weet ik niet zegt de vader Alles verandert

hier steeds en de oudste dochter heeft door dat er oorlog heerst in Afghanistan Het is zo heflig

De kinderen willen terug naar Nederland weer naar school
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Andere bronnen AD Haagsche Courant

Een ideologische zeloot
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Stekel \

Al een jaargeleden zo blijkt zond de Nederlandse ambassade in Kabul een noodkreet naar het ministene van

Buitenlandse Zaken in Den Haag help ons de evacuatie van Afghaanse medewerkers voorte bereiden Helaas

lou loene D^armee verschuift de aandacht van Sigrid Kaag naar Stef Blok de toenmalige minister Dat verklaart

van hoe minder overheid hoe beter Een ideologische zeloot In 2017 nadat hij als laatste

minister van Wonen de markt vrij baan had gegeven jubelde hij Ik ben de eerste VVD er die een heel ministerie

heeft doen verdwijnenl Dus was zijn motto de overheid dient zich zo weinig mogelijk te bemoeien met

alles Blok is
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buitenlandse zaken Gelukkig kwam ereen evacuatie op gang dankzij het vrije spel derhumanitaire krachten

ROB VREEKEN | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DE VOLKSKRANTBescherming persoonlijke le\ enssfeet

Geef^nderen prioriteit bij ontwikkelingshulp
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Kinderen lijden wereldwijd ond

voorop bepleiten Tiny Biewenga eri

Kinderrechten

rmoede geweld en misbruik Zet bij ontwikkelingssamenwerking hun belang

Bloemkolk

Wie dejeugd heeft heeft de toekomsf is een bekend gezegde Wie investeert in dejeugd zal er in detoekomst

profijt van hebben Maar in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking wordt geen prioriteit gegeven aan kinderen

Natuurlijk het is een hele uitdaging om een regeerakkoord te smeden dat recht doet aan de grote vraagstukken

van deze tijd Maar sommige zaken zijn zo groot en tegelijk zo kwetsbaar dat ze speciale aandacht verdienen In

deze categorie vallen kinderrechten het belang van de volgende generatie

In ontwikkelingslanden staatdat belang op het spel zowel in noodsituaties als structureel Nog steeds worden per

jaar 12 miljoen meisjes gedwongen uitgehuwelijkt en gaan 263 miljoen kinderen niet naar school Wereldwijd leven

800 miljoen kinderen in conflictgebieden 40 miljoen kinderen wonen niet thuis en leven in precaire

omstandigheden In overvolle kampen in dichtbevolkte stedelijke gebieden en weeshuizen lopen zij extra risico om

slachtofferte worden van seksueel geweld en uitbuiting en ondervinden zij mentale gezondheidsproblemen

De coronapandemie heeft de situatie van kinderen verergerd De VN schatten dat als gevolg van de pandemie er

een toename is van maar liefst 140 miljoen kinderen die in extreme armoede leven Miljoenen kinderen keerden

niet terug naar school Met name de meest kwetsbare kinderen kregen te maken met emstige psychosociale

problemen die levenslange gevolgen kunnen hebben De Wereldbank concludeert dat economische ontwikkeling

in een gezin vaak als laatste terechtkomt bij de kinderen in het bijzonder de dochters als hier geen specifieke
aandacht voor is

Waarwe vanuit Nederland iets kunnen doen aan deze situatie bovenal in ons buitenland en ontwikkelingsbeleid
schieten we tekort Hoewel er binnen de huidige speerpunten waaronder seksuele en reproductieve rechten op

deelgebieden aandacht is voor kinderen loopt Nederland niet hard genoeg

De invoering van de wet Zorgplicht uit 2019 bijvoorbeeld die bedrijven verplicht om kinderarbeid in hun

toeleveringsketen op te sporen en uit te bannen ligt stil Dit omdat de overheid wacht op nadere Europese regels

Op advies van de Sociaal Economische Raad werden convenanten om kinderarbeid uit te bannen met bedrijven

afgesloten Maar deelname daaraan is vrijblijvend waardoor erte weinig gebeurt

Weeshuistoerisme

Minister Kaag had aandacht voor de negatieve effecten van weeshuistoerisme van vrijwilligers en studenten naar

weeshuizen in onder meer Afrika Azie en Oost Europa Voor een kind is opgroeien in een weeshuis schadelijk en

de vele goeddoeners en donaties houden deze weeshuizen in stand Maar ook hierbij ontbreekt het aan

daadkrachtig beleid om het probleem van de weeshuizen en de reizen daarheen aan te pakken Het gevoel van

urgentie bij de aanpak van de problemen van kinderen ontbreekt
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Prioriteit moet in ontwikkelingssamenwerking liggen bij het structureel verbeteren van de positie van kinderen met

focus op de leefwereld van kinderen en de impact van beleid op kinderen Het uitsplitsen van resultaten van

ontwikkelingsprojecten van de overheid naar leeftijd iets dat wordt gedaan is goed maar zonder daarbij te weten

wat de impact is op kinderen nogal leegBescherming persoonlijke le\ enssfeet

[S een coalitie van vijftien organisaties voor kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking roept de

Jende partijen op om prioriteit te geven aan bescherming van de kinderrechten Zet in op goedeonderha

inclusieve ondeTwif^stemen en investeer in vakonderwijs Geef bijzondere aandacht aan kinderen in kwetsbare

situaties zoals kinder^ it^een beperking die op de vlucht zijn of slachtoffer zijn van seksueel geweld en

families rondom het kwetsbare kind centraal zodatzij in familieverband

ervoor dat bij noodhulp ook aan kinderen geestelijke en psychosociale

uitbuiting Plaats de versterking

opgroeien in plaats van in tehuizen En

steun wordt gegeven

Nog steeds worden jaarlijks 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkl

TINY BIEWENGA COORDINATOR INSTITUTIONAL RELATIONS RED EEN KINDERIC BLOEMKOi r{
SECTIE OPINIE | EDITIE TROUW

SOFT TULIP I

Infrastructuur
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Infrastructuur

Investeren blijft nodig

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde vorige week een rapport overthuiswerken Het vraagt zich af of

toekomstige investeringen in de infrastructuur nog wel nodig zijn Een legitieme vraag want het thuiswerken heeft

de afgelopen anderhalf jaar een enorme impuls gekregen En vanzelfeprekend leidt thuiswerken tot minder woon

werkverkeer

En woon werkverkeer vormt met name in de ochtendspits een groot aandeel van het totale verkeersaanbod

Vijfentwintig jaar geleden deed ik al onderzoek naar de mobiliteitseffecten van telewerken We hebben sindsdien

gezien dat het werk veel flexibeler is geworden Erzijn kortdurender dienstverbanden en veel mensen werken als

zelfetandige en rollen van de ene opdrachtin de andere De zakelijke verplaatsingen die wel worden gemaakt zijn
daardoor vaak een stuk langer We gaan dus minder vaak op pad maar accepteren een langere afetand als we

die maar een of twee keer per week hoeven af te leggen Daar komt nog wat bij In de stedelijke gebieden is er

een forse groeiopgave Er moet een fors aantal woningen gebouwd worden en er moeten investeringen komen in

energiemaatregelen en klimaatadaptatie In Utrecht komen ertot 2040 ruim 100 000 inwoners bij in andere steden

is dat niet anders Modelprognoses laten zien dat het vei eer in de steden helemaal vastloopt als niet

gelnvesteerd wordt in de infrastructuur Er wordt breed ingezet op fiets en openbaar vervoer Daar zijn forse

investeringen voor nodig in lietspaden fietsstallingen en sneller openbaar vervoer Ook met deze beleidskeuzes

en een toename van het thuiswerken blijft het wegverkeer groeien de auto heeft nog steeds een belangrijk
aandeel in de verplaatsingen Met grootschalige nieuwe woningbouw blijven investeringen in fiets openbaar
vervoer en wegen hard nodig Omdat de voorbereiding en realisatie van nieuwe plannen veel tijd kost al gauw

vijftien jaar is het zeer onverstandig om te veronderstellen dat we dankzij thuiswerken klaar zijn met de

infrastructuur

Pons van Reisen00253 233499



Berkel Enschot

Cartoon Kaag

Briljant

Ik ben zeer verbaasd dat ik in NRC Brieven 13 9 uitsluitend negatieve readies lees over de cartoon van Ruben

L Oppenheimer over Sigrid Kaag Je zou haast denken dat men het stuk van Tom Jan Meeus niet heeft gelezen

Hij beschreef deteloorgang van het politieke midden Mijns inziens is de cartoon daar de even dramatische als

wrange illustratie van mevrouw Kaag die met dedain vernietigt wat de laatste kabinetten onder Rutte hebben

opgebouwd en wat hen met trots vervult wat leidt tot zelfvernietiging en vemietiging van het hele systeem Kan het

tragischer en verontrustender Dit lees ik in de cartoon die ik daarom briljant vind

Judith Postma

Rotterdam

Cartoon Kaag 2

Kluts mijn gedachten

Ik ben nogal geschokt dat ik bij de ingezonden brieven in de dorpskrant van intellectueel Nederland maar liefet drie

afwijzende reacties zie op de cartoon van Ruben L Oppenheimer over Rutte WTC torens en Kaag inviiegende

heks Waar ligt dan de grens Juist in deze krant liefst in alle kranten hoort ons intellect te worden geprikkeld

met beelden en tekst die aan het denken zetten en moet het morele oordeel grondig beproefd worden Het is maar

een tekeningl En best een goede Net als toen in Charlie Hebdo Het is de taak van Oppenheimer om onze

gedachten even doorelkaarte klutsen Dus complimenten aan Ruben Kluts mijn gedachten en graag hard I

Peter Goedkoop

Amsterdam

Correcties Aanvullingen

Bommel

Marten Toonder schreef niet 117 maar 177 Bommelverhalen Bommel op kinderzegels 9 9 p 20 En het laatste

Bommelverhaal stamt uit 1985 niet uit 1989

Brieven 15 9 2021

Het is maar een tokening En best een goede

FONSVAN REISEN JUDITH POSTMA PETER GOEDKOOP | SECTIE OPINIE | EDITIE 1STE EDITIE

Persvrijheid is kennelijk niet vanzelfsprekend
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talkshowtafel van de publieke omroep ikzeg het er maar even bij als een kleinejongen moest verantwoorden

voor de spotprent die hij afgelopen weekend publiceerde in NRC {U heeft hem vast langs zien komen maar voor

Rutte werd afgebeeld in de Twin Towers waar Sigrid Kaag op een bezem op

afoteogTrErTnee dan ging het niet zozeer om het gebruik van de afbeeiding van de Twin Towers maar om het

seksistische beeld dat hij de heiiige Sigrid Kaag had afgebeeid als heks inderdaad foei hoe durft hij

Of was het toch het kleutemiveau van presentator van dienst Nadia Moussaid die zich een weg hakkeide en

stotterde door het interview geen vraag normaai kon formuleren niet iuisterde en de gelnterviewde nog vakeren

■biuiierlijker onderbrak dan haarvoorgangerTaiitha Muusse deed

mijn moeder een lai

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Ze was eerder een g^
moment op de gedachte betrapt dat zel

ais presentator echt totaal ongeschikt voor de piek waarop je zit Maar goed we weten ailemaai dat kunde en

vakmanschap niet de beiangrijkste kwaiiteiten zijn waarop de NPO vandaag de dag zijn kopstukken selecteert

feminist dan een professioneie journalist Als je je als kijker op een gegeven

Kasem of Johnny de Mol dit gesprek beter zou doen dan ben je

Het was nota bene de jongste gast Splinter Chabot die de rest aan tafel moest wakker schudden dat het toch wel

heel eng was wat er voor zijn ogen gebeurde een cartoonist zo op het matje roepen voor zijn werk Het lijkt
verdorie Turkije wel Dat laatste waren overigens niet zijn woorden dat is mijn samenvatting van het geheel

Toch raad ik iedereen aan dit interview terug te kijken Omdat een gelrriteerde Oppenheimer messcherp uitlegt wat

de functie is van een cartoonist commentator of columnist en hoe essentieel die is in een democratie Dat het niet

gaat om goede smaak en of je het eens bent met iemand maar dat het schuurt en mensen aan het denken zet

Niet alleen hypocriete politic ook de lezer

Kennelijk is dat anno 2021 nog steeds nodig omdat persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet voor iedereen

in dit land even vanzelfeprekend zijn Zelfs niet voor een presentator van een talkshow Laat ik voor alle personen

die het betrefl de legendarische woorden van burgemeester Aboutaleb weer eens aanhalen die hij uitsprak na de

aanslagen op Charlie Hebdo AIsje er niettegen kunt dat humoristen een krantje maken mag ik het zo zeggen

rot toch op

SECTIE MEDIA EN CULTUUR | EDITIE AD ALGEMEEN DAGBIAD

Andere bronnen AD Haagsche Courant

Ministerie en ambassades

De missiemachine denderde twintig jaar door
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ABSTRACT

Interview Jorrit Kamminga schreef boek over Nederland in Afghanistan

Jorrit Kamminga zag de afgelopen twintig jaar in Den Haag een gebrek aan realiteitszin over de maakbaarheid

van A^hanistan Woensdag debatteert de Kameroverde evacuaties
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Als minister Ben Bot Buitenlandse Zaken CDA in de zomer van 2004 oveiiegt met de Tweede Kamer over een

Nederlandse missie naar Afghanistan vaneert hij meermalen op de uitdrukking het glas is hallvol om de situatie

in dat land te beschrijven De ene keer is voor Bot het busje hageislag meer dan hallvol de andere keer is het

colablikje halfvol

Een ergerlijk woordspelletje vindt Jorrit Kamminga auteur van het net verschenen boek Je wordt bedankt Bin

Laden 20 jaar Nederland in Afghanistan 2001 2021 en betrokken bij Instituut Clingendael in Den Haag Bot

doet alsof het Kamerdebat leuk politiek theater is datje niet echt serieus hoeft te nemen TerwijI Afghanistan op

dat moment steeds onveiliger wordt en Bot zelf waarschuwt voor het ontstaan van een failed statedaar

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de chaotische evacuatie uit de Afghaanse hoofdstad Kabul na de

machtsovername door de Taliban Het is de politieke nabrander van twintig jaar Nederlandse aanwezigheid in

Afghanistan Bijna dertigduizend Nederlandse militairen gingen er op missie in verschillende Afghaanse

provincies Er stierven 25 Nederlandse militairen honderden militairen raakten gewond en sommigen werden

blijvend invalide Zeker honderdduizend Afghaanse burgers kwamen in die periode om door ooiiogsgeweld

Al die jaren leken de gebeurtenissen op het Binnenhof en die in Afghanistan zich volgens Kamminga in

verschillende werkelijkheden af te spelen De jolige Bot is daarvan een van de vele kleine voorbeelden Het

bekendste daarvan is waarschijnlijk de uitzending naar Uruzgan die in de Kamer veelvuldig een opbouwmissie

werd genoemd TerwijI Nederlandse militairen daargewoon aan het knokken waren vertelt Kamminga door de

telefoon De vele operaties in Uruzgan waren zelfs zo omvangrijk dat ze een naam kregen zoals Spin Ghar { Witte

Berg en ZierTufaan { Gele Storm

Kamminga die zichzelfomschrijft als Afghanistan volger werktejarenlang in dat land als onderzoekeren

ontwikkelingswerker en kleurl met die ervaringen zijn beschrijving van wat hij de Afghaanse werkelijkheid noemt

De Haagse werkelijkheid heeft hij in kaart gebracht door de teksten van alle politieke debatten over de

Nederlandse missies van de afgelopen twintig jaar doorte viooien Een heidens karwei zegt Kamminga over het

graalwerk in meer dan duizend Kamerstukken

De verslagen staan niet alleen bol van de oneliners als die van Bot maar ook van de stokpaardjes van politieke

partijen Denk aan De VN moet meer aanwezig zijn in Uruzgan PvdA of We zitten in Afghanistan om de

Taliban eronder en Al Qaida eruit te krijgen VVD Als een boekhouder heeft Kamminga die stokpaardjes

gerangschikt in tabellen net als het stemgedrag van alle partijen over alle verlengingen van missies plus alle

doorgeprikte illusies zoals De Taliban zijn irrelevant te maken

Samen met de gedetailleerde debatverslagen laten die tabellen zien hoezeer de Afghanistan politiek steeds is

beheerst door begripsverwarring een steeds wankelerjuridische basis wensdenken partijpolitieke

profileringsdrang en verschuivende doelen

De gang van zaken ontmoette in de Tweede Kamer keer op keer felle en fundamentele kritiek maartoch

denderde de missiemachine twee decennia door zegt Kamminga Dat was voor mi] de grootse verrassing
Want zijn aanvankelijke beeld van de Afghanistan debatten was net als bij veel andere Nederlanders

waarschijnlijk dat van grote controverses de val van het kabinet Balkenende IV over de verlenging van de

Uruzgan missie of de worsteling binnen GroenLinks over de politiemissie naar Kunduz ln werkelijkheid waren dat

stormen in een glas water Uiteindelijk steunde het politieke midden van GroenLinks tot SGP steeds weer de

missies Alle partijen behalve de buitenbeentjes op links en rechts zoals de SP en PVV

Hoe komt dat

Door het idealistische buitenlandbeleid van kabinet en Kamer die willen bijdragen aan de handhaving van de

intemationale rechtsorde en de mensenrechten Met de missies wil Nederland al decennia een rol spelen op het

Internationale toneel De ene keer ligt de nadruk wat meer op handelsbelangen en de andere keer op de steun aan
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ambtenaren waarbij lage ambtenaren geen kritiek kunnen hebben Tegen de tijd dat het kabinet over de missie

een brief stuurt naar de Kamer is er bijna geen speld meer tussen te krijgen

Wat is daarvan het grootste probleemBescherming persoonlijke le\ enssfeet

Het gebrek aan realiteitszin de overschatting van de maakbaarheid van een land als Afghanistan TerwijI politici

uR^Bbreid spraken overde opbouw van een nieuw A^hanistan naar westers model waren Nederlandse militairen

nog bezi^sim steeds weer nagenoeg dezelfde gebieden te heroveren op de Taliban Ik behoor niet tot de

degenen die vifrd^ dat de missies allemaal voor niets zijn geweest Er zijn wel degelijk dingen bereikt zo hebben

miljoenen AfghanenToegang gekregen tot onderwijs en informatie Maar het zijn bescheiden resultaten en je kon

ook niet verwachten dat jeTfk^ n land in een paar jaar een rechtsstaat opbouwt De PW was in eerste instantie

gek genoeg een van de weinige^jajJijen die pleitten voor een meer realistisch buitenlandbeleid Later ging de PW

de verkeerde kant op door vooral de t^rronstenjachtte benadrukken en uitspraken te doen als Nederlandse

militairen moeten geen moskeeen bouwen ifhAfghanistan

Waarom stoort u zich zo aan dit soorl taalgebruik van rfriftisters en Tweede Kamerleden

Omdat dit de verwarring bij het grote publiek over missies heeft

dan wel de opbouwmissie in Uruzgan Die ontstond doordat de militaireThgingen opereren in eenheden met het

woordje wederopbouw in de naam Provincial Reconstruction Teams Ministe

Ontwikkelingshulp WD zei heel duidelijk de militairen gaan niet aan ontwikkelingshulp doen WD Kameriid

Hans van Baalen zei heel eerlijk het is gewoon een vechtmissie Punt Maar anderen bleven doen of er ook aan

ontwikkelingshulp werd gedaan GroenLinks en PvdA gingen de nadruk leggen op de wederopbouw voor de

achterban Om dezelfde reden gebruikten alle partijen hun onelinersen de stokpaardjes in het debat TerwijI het

merendeel toch al wist dat ze de missie gingen steunen

root Neem de discussie overde vechtmissie

van Ardenne

Nederlandse politici zijn indirect medeverantwoordelijk voor de burgerdoden in Afghanistan schrijll u Waarom

Omdat politici in Nederland net als die in de vijftig andere betrokken landen twintig jaar lang niet hebben

gewerkt aan een politieke opiossing terwiji de veiligheidssituatie in het land verslechterde Guusjeter Horst pleitte

als minister PvdA voor praten met de Taliban en werd onmiddellijk teruggefloten Kameiiid Harry van Bommel

van de SP zei jaren hetzelfde maar kreeg geen voet aan de grond Er waren altijd twee argumenten om niets te

doen Een we mogen geen inbreuk maken op de A^haanse zelfbeschikking Dat was natuuriijk belachelijk omdat

we militair alle beslissingen voor de Afghanen namen Twee de Taliban zijn terroristen daar praten we niet mee

Zijn de Taliban geen terroristen

Ze waren niet de terroristen die wij na 9 11 in Afghanistan aan het bestrijden waren Ze behoren niet tot de

bewegingen die de Internationale jihad hebben omarmd Dat neemt niet weg dat ze vreselijke aanslagen gepleegd

hebben die je terroristisch kuntnoemen Maar voor een politieke opiossing ontkwam je er niet aan om deTaliban

op een of andere manier in het bestel op te nemen Ik heb een tijd in Colombia gewoond waar een onvolledig en

imperfect vredesproces is ontstaan De regering heeft in 2016 een akkoord gesloten met de FARC ook een

terroristische organisatie De FARC kreeg een gegarandeerd aantal zetels in het paiiement Meer dan ze hadden

kunnen winnen bij verkiezingen maar toch bescheiden genoeg om de FARC niet een te zwaar stempel te laten

drukken op de politiek Als je een jaar of vijf geleden met deTaliban was gaan onderhandelen toen die nog niet zo

sterk waren had je waarschijnlijk een betere politieke uitkomst gehad dan je nu hebt

Na de val van Kabul debatteert de Tweede Kamer opnieuw heftig over Afghanistan Gaat dat op dezelfde manier

als tijdens de missies

Nee De consensus van het politieke midden bij de missies bestaattotaal niet bij de evacuatie Dat komt doordat

in het laatste geval migratie en asiel een rol spelen Dan haken twee partijen van het politieke midden het CDA en

de WD onmiddellijk af Zelfe als er in de Kamer een brede steun is voor evacuatie van tolken en van andere
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Afghanen die voor missies hebben gewerkt veiioopt de uitvoering stroef Hier zie je de ware aard van ons

idealistische buiteniands beieid we zijn bereid om twintig jaar iang heel veei te doen voor de Afghanen in

Afghanistan maar we zijn niet echt bereid om ze naar Nederland te haien Dan is ons busje hageisiag opeens niet

groot genoeg

Uruzgan werd vaak opbouwmissie genoemd Terwiji we daargewoon aan het knokken waren

Jorrit Kamminga Je wordt bedankt Bin Laden20jaar Nederland in Afghanistan 2001 2021 Jalapeho Books 223

biz EURO 21 95

Jorrit Kamminga Bathmen 1976 studeerde intemationaie betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen Na

zijn studie werkte hij onder meer voor de onderzoeksorganisatie Seniis Councii en in 2005 ging hij voor het eerst

naar Afghanistan waar hij een aantal jaar zou wonen

in 2014 promoveerde Kamminga op onderzoek naar intemationaie steun aan ontwikkeiingsprogramma s voor

cocaboeren in Colombia Tussen maart 2014 en december 2020 werkte hij voor Oxfam Novib in A^hanistan

Kamminga woont met zijn gezin in een kiein bergdorpje in Noord Spanje

KAREL BERKHOUT | SECTIE BINNENLAND | EDITIE 1STE EDITIE

Syrie

Poetin troepen Turkije en VS moeten Syrie uit
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Steun Na iange tijd is de Syrische president Bashar ai Assad weer op bezoek in het Kremiin Viadimir Poetin is

een van zijn laatste bondgenoten

De Syrische president Bashar al Assad begeefl zich de iaatste tien jaar niet graag buiten de eigen landsgrenzen

tenzij het een bezoek betreft aan twee van zijn trouwste bondgenoten Rusland en Iran Zo ook afgelopen

maandag toen Assad op het vliegtuig stapte voor een onaangekondigd bezoek aan het Kremlin Ruslands

president Vladimir Poetin ontving hem daar hartelijk de laatste keer dat de twee elkaarzagen was anderhalf jaar

geleden in Damascus

Poetin is een van de weinige wereldleiders op wie Assad nog kan rekenen voor steun Tijdens de ontmoeting

maandag vervulde de Russische president zijn rol van trouwe bondgenoot dan ook met verve en haalde hard uit

naar landen die volgens hem Assads soevereiniteit niet respecteren Het grootste probleem naar mijn mening

zijn de buitenlandse troepen die nog altijd in bepaalde delen van het land verblijven zonder toestemming van de

VN of van u vertrouwde hij volgens een verklaring van het Kremlin Assad toe

Honderden Amerikanen

Met die buitenlandse troepen verwijst de president naar de honderden Amerikanen die in het oosten en

noordoosten van het land samen met Koerdische troepen tegen IS strijden en Turkse manschappen die in het

noorden en noordwesten van Syrie gelegerd zijn
00253 233499



Een van de grootste buitenlandse mogendheden actief op Syrisch grondgebied is echter Rusland zelf Sinds 2015

strijdt Rusland zij aan zij met de troepen van Assad met name de Russische luchtmacht hielp het tij te Keren in de

Syrische burgeroorlog in hetvoordeel van het regime Maar naast hun gevechtsviiegtuigen hebben de Russen ook

boots on the ground commando s militaire adviseurs en de militaire politie zijn nog altijd aanwezig in het land Dit

alles op de uitnodiging van Assad die de Russen goed kan gebruiken

Hoewel er niet meerzo hevig wordt gevochten als in 2015 zitten de Russische troepen niet stil Zo voerden

Russische gevechtsviiegtuigen de afgelopen weken meermaals bombardementen uit op Idlib ondanks dat er

officieel een wapenstilstand geldt De enclave in hetnoordwesten van het land is een van de laatste grote

gebieden in handen van de rebellen met name jihadistische groepen

Zelfde doel voor ogen

Ook in het zuiden zijn de Russen actief Vorige week werd de belegering van de wijk Daraa al Balad beeindigd

door een wapenstilstand bedongen door Rusland Rebellen moesten de wapens inleveren degenen die

weigerden zijn afgevoerd naar Idlib en voor het eerst sinds 2013 kreeg Assad dit deel van het voormalige

rebellenbolwerk weer in handen

Het is duidelijk wat de samenwerking met Rusland hem opbrengt een kans om heel Syrie weer onderzijn controle

te krijgen Poetin lijkt hetzelfde doel voor ogen te hebben Door samen te werken hebben onze legers het

grootste deel van de Syrische Republiek bevrijd liet hij maandag weten

Slechts de buitenlandse troepen en de terroristen waarmee Poetin doelt op alle rebellen staan volgens hem

een volledige consolidatie van Assads macht nog in de weg Maar benadrukt Poetin op Rusland kan hij rekenen

Rusland strijdt sinds 2015 zij aan zij met de troepen van Assad en zit niet stil in Syrie

ISABEL BOLLE REDACTIE BUITENLAND | SECTIE BUITENLAND | EDITIE TROUW

Europese Unie

Von der Leyen moet leiden toezien en dienstbaar zijn Column
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Deze woensdag is haar jaarlijkse grote dag de Prinsjesdag van de EU Als voorzitter van de Europese

Commissie opent Ursula von der Leyen het politieke seizoen met de Staat van de Unie een soort Troonrede tot

het Europees Parlement Een moment om te glorieren

TerwijI zij dat mooie podium betreedt voor een onbetwiste hoofdrol moet Von der Leyen echter ook twee andere

podia in het oog houden Want graag of niet elke voorzitter van de Commissie vervuittegelijk drie rollen haar of

zijn woorden en daden worden langs drie meetlatten gelegd en die staan soms haaks op elkaar Onmogelijk om

het voor iedereen goed te doen

De eerste rol is het eervolst de Commissievoorzitter als een soort regeringsleider Net als haar voorgangers

Juncker en Barroso speelt Von der Leyen deze rol het liefst Leiderschap tonen plannen maken De State of the

00253ion de naam ontleend aan de jaarlijkse grote rede van de Amerikaanse president tot het Congres is er naar233499



vorm en locatie op toegesneden

In deze rol looft Von der Leyen vandaag zondertwijfel de vaccinatiegraad in de EU en de eerste uitbetalingen uit

het coronaherstelfonds Beide de vmchten van grote besluiten uit de zomer van 2020 die de Unie het

zelfvertrouwen geven dat ze na de bittere verdeeldheid pal na de Covid uitbraak hard nodIg had Aan het vaccin

inkoopgeklungel dat de EU begin ditjaarop zes a acht pijnlijke weken achterstand op de Verenigde Staten en het

Verenigd Koninkrijk zette herinnert VdL vast niet Liever de bilk vooruit op de ambities voor een greener

digitaler geopolitieker Europa Thema s waarvoor het publiek in Straatsburg applaudisseert

Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

Dan de tweede rol de Commissie als regulator en toezichthouder Bedrijfsfusies toetsen staatssteun controleren

begrotingstekorlen indammen het handhaven van het regelwerk voor de interne markt en de munt Deze taken

vereisen het juist om niet partij politiek te zijn maar technocratisch objectief en onpartijdig geblinddoekt als

Vrouwe Justitie

Op dit soberder podium ligt Von der Leyen onder vuur Niet omdat ze zwijgt over torenhoge staatsschulden die

komen door Covid en kunnen wachten Maar omdat ze erg weinig doet aan de ondemocratische toestanden in

Hongarije en Polen Het Europees Parlement dreigtzelfs naarhet Hofte stappen om de Commissie tot actie te

dwingen Onthullend in een recent EU strategiedocument wordt terugglijdende democratie een megatrend

genoemd maar dan voorgesteld als probleem elders in de wereld in plaats van als kwestie die Europa zelf

doorkliefl

Ten slotte Von der Leyen moet niet alleen optreden als ambitieuze leider en strenge handhaver maar ook als

dienstbare uitvoerder In deze derde rol fungeert de Commissie als opdrachtaannemer van de Europese Raad Op

hun toppen nemen Merkel Macron en Rutte c s de zware principebesluiten die de Commissie uitwerkt in

wetgevingsvoorstellen Bij goed samenspel vaart de instelling wel Maar ze beroemt zich er niet op want het

doorkruist de mooie eerste rol van regering in spe En voor je het weet klaagt dan het Paiiement over gebrek aan

ambitie

Op dit derde toneel waar de Commissie de besluiten van de Europese leiders uitvoerl gaat lets schuiven Angela

Merkel gaat weg Voor de Unie als geheel betekent het gezagsveriies voor Ursula von der Leyen een kans op

emancipatie In gezelschap van haar voormalige bazin ze was in Duitsland acht jaar minister in Merkels

kabinetten blijfl zij altijd de ondergeschikte Volgens insiders voel je dat ook in EU verband met een

bondskanselier die Ursula bij tijd en wijie subtiel haar plaats wijst

Zo n gezagsrelatie bestond ook tussen de Franse president Franpois Mitterrand {1981 1995 en zijn oud minister

Jacques Delors toen deze Commissievoorzitter werd 1985 1995 Het ergerde Mitterrand dat Delors zich steeds

meer als Monsieur I Europe ging gedragen Wat haalt hij zich in zijn hoofdl riep hij ooit uit in het Elysee toen

Delors op tv pleitte voor een Europese regering Botsende ijdelheden Beide mannen verlieten het toneel vrijwel

tegelijk dus ontsnapte Delors anders dan VdL binnenkort nimmer aan de schaduw van zijn patron

Ursula von der Leyen heeft lets prinsessigs Opgegroeid als troeteldochter van de premier van een Duitse

deelstaat Paardrijdster Klein postuur foutloze communicatie elegant maar koel Een teamspeler is zij niet Welke

kansen ruikt zij na Merkel Hoopt zij van prinses uit te groeien tot koningin

Dat zou de komende jaren tot politieke spanningen en miscalculaties leiden Want hoewel het er met zo n

Troonrede in Straatsburg deze woensdag dichtbij komt in de rol van koningin heeft het Europese theater op geen

van de podia voorzien

van Middelaaris politiek filosoof historicus en hoogleraar EU recht Leiden

De drie rollen van Ursula von der Leyen ambitieus streng en dienstbaar zijn

Welke kansen ruikt Von der Leyen als Merkel weg is Hoopt zij van prinses uit te groeien tot koningin
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Bescherming persoonlijke le\ antssfeet

Brussel wil miljarden euro s voor nieuw pandemie agentschap

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer
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Ce Europese Commissie wil de komende jaren 30 miljard euro inzetten voor de oprichting van een Europese

pa^demie autoriteit Dat agentschap moet onderzoek naarvaccins aanjagen en de gezamenlijke inkoop ervan

verz^en voorde lidstaten EU landen staan tot nog toe huiverig tegenoverhet optuigen van een gezamenlijk

zorgbef^d
De coronapandemie drukt de lidstaten met de neus op de feiten dat verdergaande coordinatie van het

volksgezond^idsbeleid onvermijdelijk is zal commissievoorzitter Von der Leyen vandaag in haarjaarlijkse

troonrede zeg^n De nieuwe autoriteit speelteen cruciale rol daarin samen met het in Amsterdam gevestigde

Europees Genee^iddelenbureau EMA en het ECDC het Europese RIVM

Volgens Von der LeyerKen eurocommissaris Kyriakides Volksgezondheid eigent de Commissie zich geen nieuwe

bevoegdheden toe met dVvoorstellen

Zesjaar

Met het budget van 30 miljard eurornoet de pandemie autoriteit minimaal zes jaar rondkomen Een deel van het

geld {6 miljard euro komt direct uit h^EU begroting

De overige 24 miljard vindt de Commissie rnfondsen zoals het coronaherstelfonds die met EU garantieszijn

gefinancierd \

De nieuwe autoriteit die luistert naar de naam Health Emergency Preparedness and Response Authority Hera

moet zorgen dat de EU landen beter voorbereid zijn Rji een nieuwe pandemie Hera zal risicoanalyses opstellen

als tijdige waarschuwing onderzoek naar nieuwe vaccins stimuleren met geld en mogelijke productiecapaciteit

voor vaccins en medisch noodzakelijk materieel in kaart b^ngen en contractueel vastleggen

Bij een nieuwe pandemie moet Hera de gezamenlijke inkoop van

heeft gedaan bij de vaccins van Pfizer AstraZeneca Moderna en

gezamenlijke inkoop een succes geweest de EU bestelde afgelopen jaar miljarden vaccindoses waardoor

inmiddels ruim 70 procent van alle Europeanen volledig is gevaccineerd

vaccins op zich nemen zoals de Commissie dat

1 | Volgens Von der Leyen is die

De nieuwe autoriteit zal ook aanbevelingen doen over het aanleggen van voorraden essentiele medische

hulpmiddelen Politiek gevoelig is de voorziene taak van adviezen over maatregelen bij de uitbraak van een

pandemie Dat moet een herhaling van de lappendeken van afgelopen jaar met per land verschillende reis en

quarantainevereisten voorkomen

Zelfstandige club

Aanvankelijk zal het agentschap onderdeel zijn van de Commissie een opzet waarin sommige landen een

machtsgreep zien van de Commissie Om die vrees weg te nemen komt er een speciale toezichtraad waarin de

lidstaten zitten Uiteindelijk moet Hera net als de EMA een zelfstandige club worden

Von der Leyen zal benadrukken dat wereldwijd de coronapandemie nog lang niet bedwongen is Lidstaten moeten

meer vaccins beschikbaar stellen voor Afrika en Azie De Hera plannen worden later deze week door betrokken

commissarissen gepresenteerd de lidstaten en het Europees Parlement beslissen vervolgens wat ermee gebeur|23349900253



Naar verwachting staat Von der Leyen ook uitvoerig stil bij de ontwikkelingen in A^hanistan De onverwacht snelle

aftocht van de Amerikanen daar toont volgens Von der Leyen dat de EU niet langer op de VS kan leunen en een

grotere rol op het wereldtoneel moet spelen Eerder bestempelde ze haar Commissie als een geopolitieke
CommissieBescherming persoonlijke le\ anssfeet

Ursula von der Leyen wijst vandaag in haar troonrede op de nood om zorg beterte coordineren

PEEPERKORN | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DE VOLKSKRANT

Brexit

VKstelt controles op import uit
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De Britse regering schuifl een aantal importcontroles waaroverze afspraken heefl gemaakt met de EU voor de

tweede keer op de lange baan Als reden geven de Britten datze de door de coro nacrisis verstoord geraakte

toeleveringsketens niet verder willen verstoren

Eerder dit jaar besloot Londen de overgangsperiode van zes maanden na hetverlrek uit de Europese interne

handelsmarkt te verlengen tot 1 oktober Het uitstel gold vooral het papierwerk voor de import van viees melk ei

of honingproducten en bepaalde plantensoorten

Vanuit de transportsector klonken opnieuw geluiden dat deze datum te snel komt Voor artikelen waarvoor

volledige aangifle moet worden gedaan bij de douane geldt nu uitstel tot 1 januari 2022

SECTIE NIEUWS

Europa

Ja de Duitse verkiezingscampagne is spannend maar de peiiingen verteiien siechts de haive

waarheid

0 15 09 2021 IWOORDEN 1098 | DEVOLKSKRANT | PAGINA 28

Duitsland panel opiniepeilingen

Alsof de eindsprint van de Duitse verkiezingscampagne al niet spannender is dan hi] in jaren is geweest lijken de

Duitse opiniepeilers er een schepje bovenop te doen Peilers als INSA Forsa Kantar Allensbach en Ipsos melden

vrijwel dagelijks cijfers over hoe de Duitsers op 26 September gaan stemmen Hierdoor domineren vooral de00253 233499



peilingen het gesprek over de Duitse verkiezingen in plaats van de plannen van kanselierskandidaten Olaf Scholz

SPD Armin Laschet CDU en Annalena Baerbock Groenen Hoe wenselijk en betrouwbaarzijn deze

prognoses Of is ersprake van wat Duitsers Kaffeesatz iesen noemen koffiedik kijken
Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

J^ens In Duitsiand wordt traditioneei veei meer gepeild dan bij ons Zo wordt regeimatig bericht over de

ryksle politici of over de vraag wie de Duitsers het liefste als kanselierzien Ook na

wordt gemeten wie het meest sympathiek competent

geioofwaardig daadkrachtig en overtuigend was En dan wordt ook nog onderscheid gemaakt naar partij

aanhangers en zwevende kiezers Dat gaat aliemaai wat ver maar anderzijds zou ik best wiilen weten welke

Nedeiiandse poiitici popuiair zijn bij de bevolking en wie men het geschiktst vindt ais premier Niks mis mee

Bovendien op de verkiezingsavond zelf direct na sluiting van de stembussen zijn de prognoses in Duitsiand vaak

wei vri] goed

populariteit van

een verkiezingsdebat zoals dat van alg^

Georgi Verbeeck Prognoses zijn van oudsher onderdeei van de verkiezingscampagne zelf Dat geidt ook voor de

telkens terugkerende vraag ofze betrouwbaarzijn of niet Dat de onvoorspeibaarheid toeneemt is op zich niet

vreemd en past in een bredere internationaie trend Trump Brexit Steeds minder mensen kunnen zich

voorstelien slechts op een parti] te stemmen en nooit op een andere Daarnaast neemt het aantai iate beslissers

tot op de dag van de verkiezingen zeif alleen maar toe Een steekproef van 1 000 personen in een iand met 60

miijoen stemgerechtigden is sowieso nogal krap

Margriet Brandsma Nog niet zo lang geieden analyseerde een Duitse krant hoe peilingen zich verhouden tot de

echte verkiezingsresuitaten Ze zijn beter dan hun reputatie was de conclusie En toen voigde het uit oogpunt van

opiniepeiiers echec in Saksen Anhait Niks nek aan nek tussen de CDU en de rechts nationaiistische AfD De

CDU won met ruim verschii De peilingen zaten er flink naast en belangrijker ze kunnen het resuitaat absoluut

belnvioeden de CDU kreeg stemmen van mensen die een grote AfD wiiden verhinderen

Landeiijke peilingen zijn vaak betrouwbaarder dan die van deeistatenverkiezingen dus de trend van meewind

voor Scholz sociaaldemocraten en tegenwind voor Laschet en zijn conservatieve blok CDU CSU klopt

ongetwijfeld Maar bedenk de voorspelde verschillen zijn niet groot en onderzoeksbureaus hanteren een

foutmarge van 2 a 3 procent Ook de vele Duitse briefetemmers mogen geen rol spelen in de peilingen De enige

juiste conclusie uit de politieke momentopnamen die peilingen nu eenmaal zijn is dat het ongemeen spannend

kan worden op 26 September

Maija Verburg Duitse media relativeren het belang van peilingen nadrukkelijk het zijn geen prognosen herhalen

ze hoewel de cijfers bij Bondsdagverkiezingen in hetverleden meestal behooiiijk klopten Maar het groeiende

aantai zwevende kiezers maakt enquetes minder betrouwbaar Ook lastig is dat bijvoorbeeld AfD stemmers daarin

vaak ondervertegenwoordigd zijn Tegelijkertijd is de invioed van peilingen toegenomen nu Duitse kiezers steeds

minder partijvast zijn Nu stemmentrekker Merkel vertrekt liggen de partijen ineens veei dichter bij elkaar Het

geeft de Bondsdagverkiezingen een nieuwe dynamiek dat de SPD de CDU CSU heeft ingehaald geeft de

populariteit van SPD lijsttrekker Scholz een extra boost De paniek daarover bij de CDU CSU en lijsttrekker
Laschet vertaalt zich in nog slechtere cijfers Met zulke wisselende stemmingen krijgt elke nieuwe peiling de

komende dagen nog meer gewicht

Jacco Pekelder Voor Duitse begrippen gebeurt de laatste maanden in de peilingen enorm veei Eerst zagen we

hoe Baerbock de nieuwe aanvoerder van de Groenen als een raket opsteeg totdat gerommel met haar CV en

een boek een neerwaartse trend veroorzaakte Daarna begon ook CDU CSU leider Laschet met programmatische

vaagheid en onserieus gedrag zijn eigen imago van goed en goedmoedig bestuurder te slopen Met een lepe

Merkel imitatie dook SPD kandidaat Scholz daarna in het gat en stak in de opiniepeilingen eerst Baerbock en

vervolgens Laschet voorbij

Uiteindelijk kan echterzelfs Laschet weer gaan profiteren van Scholz succes in de peilingen Dat is de grote

paradox van deze verkiezingsrace Want nu de SPD vooropgaat doemt het spookbeeld van een geheel linkse

coalitie van SPD Groenen en Die Linke De CDU is de laatste twee weken voortdurend bezig de centrumrechtse23349900253



en rechtse kiezers aan dat gevaar te herinneren

Dat die bangmakerij zomaar succesvol kan zijn weten we uit eerdere Duitse verkiezingscampagnes Gaat

CDU CSU opnieuw van een links rechtstegenstelling profiteren Ofzal juist de vraag wat komt erna Mutti

Merkel de verweesde Duitsers het meest bezighouden

Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

Willem Melching Wie in Duitsland alle nieuwe peilingen wil zien kan terecht op de site wahlrecht de Een kleine

steekproef leerde mij dat Allensbach tot nu toe de beste voorspellingen heeft gedaan Het opmerkelijke van de

aanstaande verkiezingen is dat twee kwesties die de kiezers erg bezighouden niet aan de orde komen in het

publieke debat Dat zijn immigratie en de haalbaarheid en betaalbaarheid van het klimaatbeleid Daarom denk ik

dat de peilingen slechts de halve waarheid vertellen Deze punten zullen in het stemhokje wel een grote rol spelen

In laatste instantie stemmen de meeste kiezers met hun portemonnee en niet met hun gevoelens In de

uiteindelijke uitslag zullen daarom de Groenen het slechter en de christendemocraten het beterdoen dan

voorspeld

illem Melching is historicus en Duitsland deskundige aan de Universiteit van Amsterdam

J^co Pekelderis historicus Duitsland deskundige aan de Universiteit Utrecht

Maraa Verburg is als redacteurvan Duitslandweb verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam

Handp Jurgens is als historicus verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam

Margrtet Brandsma is Duitslandkenner en oud correspondent voorde NOS in Duitsland

Georgi Verbeeck is hoogleraar Duitse geschiedenis aan de Universiteit Maastricht en de KU Leuven
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Britten zien af van coronapaspoort en zetten voi in op verhogen vaccinatiemuur
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In het Verenigd Koninkrijk zijn coronapaspoorten van de baan en wordt het prikprogramma verder uitgebreid Dat

zijn de voomaamsie punten van het zogenoemde Leven met het virus beleid waarmee Boris Johnson zijn

landgenoten de heirst en winter in wil laten gaan

Met de beslissing orri geen coronapaspoorten in te zetten voor binnenlands gebruik geeft Johnson toe aan druk

vanuit zijn Conservative partij en aan zijn eigen libertaire instincten Een week geleden beweerde minister

Nadhim Zahawi verantwoordelijk voorde vaccinaties nog dat hettonen van een vaccinatie herstel oftestbewijs

nodig zou zijn voor gro\e evenementen Dit veroorzaakte een kleine opstand binnen de regeringspartij waar van

oudsher een afkeer he^t van een identificatieplicht

Het prominente kameriid

coronapaspoorten als zinloos schadelijk en discriminerend

Harper voorzitter van de covidherstelgroep binnen de regeringsfractie omschreef

Dure quarantaine verdwijnt

Tevens gaat de regering Johnson waarschijnlijk de grenzen verder openen door meer landen op de groene lijstte

plaatsen Tijdens de coronacrisis heeft Engeland zich steeds verder afgesloten van de rest van de wereld onder 23349900253



meer door reizigers uit risicolanden tien dagen lang te verplichten tot een dure hotelquarantaine Dit strenge

beleid wordt niet langer noodzakelijk geacht Ook komt er een einde aan de peperdure PCR testen na aankomst in

het VK een bron van ergernis bij reizigers temeer omdat de testaanbieders er woekerwinsten mee boekten

Johnson zet zijn geld op het verhogen van de vaccinatiemuur Een van de middelen daarvoor is een derde prik
voor 50 plussers daarnaast is het er het voornemen om jongeren van 12 tot 16 jaar in te enten iets dat hem op

veel kritiek komt te staan De vaccinatieadviseurs van zijn regering zagen hiertoe geen medische noodzaak maar

s lands hoogste medicus Chris Whitty heeft geoordeeld dat een Pfizer prik nodig is om middelbare scholen open

te houden Het staat ouders vrij om toestemming te weigeren maar de tieners krijgen het laatste woord

Slag om de arm

Mocht het aantal besmettingen dat nu rond de dertigduizend per dag schommelt te sterk toenemen en leiden tot

een toename van het aantal ziekenhuisopnamen dan kunnen er aanvullende maatregelen komen zoals het

verplicht dragen van mondkapjes in openbare ruimten de invoering van een coronapaspoort en de oproep thuis te

werken

Wanneer een toename in het aantal besmettingen gepaard gaat met de terugkeervan de seizoensgriep bestaat

de kans dat ziekenhuizen weer overbelast raken een jaarlijks terugkerendprobleem bij de National Health Service

Een nieuwe lockdown acht Johnson zeer onwenselijk en onwaarschijnlijk Dat beweerde hij een jaar geleden ook

Het verschil met toen is dat de bevolking nu massaal ingeent is

PATRICK VAN IJZENDOORN | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DE VOLKSKRANT

Verenigd Koninkrijk kiest wel voor een derde prik

O 15 09 2021 IWOORDEN 535 | HET FINANCIEELE DAGBL0 D | PAGINA 13

Het Verenigd Koninkrijk start komende week met het uitdelen van een derde dosis coronavaccin Britten ouderdan

vijftig en ook vijftigminners met een verminderde afweer krijgen een extra prik met het Pfizer vaccin om hun

weerbaarheid tegen het coronavirus op peil te houden

Dat heeft de Britse regering gisteren besloten Er is vrees dat de effectiviteit van eerder gezette vaccins na verloop
van tijd afneemt iets wat in Israel is waargenomen Dat zou de druk op het toch al overspannen Britse zorgstelsel

NHS te groot maken Daarom krijgen de meest kwetsbare bevolkingsgroepen nu een derde prik zes maanden na

de tweede

Overigens adviseerde de Nederlandse Gezondheidsraad gisteren om voorlopig juist niet overte gaan tot het

zetten van derde prikken behalve dan bij mensen met een emstige afweerstoornis

De Britse premier Boris Johnson presenteerde gisteren een plan om de pandemie in toom te houden tijdens de

komende herfst en wintermaanden een periods dat het virus zich gemakkelijker verspreidt Onderdeel daarvan is

de start van een vaccinatieprogramma voor 12 tot 15 jarigen waarover lang was getwijfeld Anders dan 16

plussers krijgen zij een enkele dosis van een mRNA vaccin zoals dat van Pfizer

Aanvankelijk had Johnson ook een verplicht coronapaspoort willen invoeren voor nachtclubs en grote

evenementen Maar die maatregel omstreden onder de partijgenoten van de premier ging op het laatste moment

van tafel Toch moeten organisatoren van evenementen zich alsnog opmaken voorverwerking van deze

ww onacertificaten voor het geval die op een later moment nodig zijn Ook herinvoering van de mondkapjesplicht
00253 233499



en het thuiswerkadvies behoren nog tot de mogelijkheden

‘Covid waart nog steeds rond Het virus is nog altijd een risico’ waarschuwde de premier ‘We houden sommige

maatregelen achter de hand als plan B Het is niet verstandig om zulke maatregelen al uit te sluiten omdatze

later de doorslag kunnen geven voor openhouden of sluiten van bedrijven In de tussentijd vertrouwen we op de

vaccins die al zoveel levens hebben gered en bouwen we die zelfs uit

Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

Bescherming persoonlijke le\3|nssfeer

De Britse economie is vrijwel volledig heropend inclusief clubs en festivals en nagenoeg alle coronamaatregelen

zijn in juli geschrapt Die stap heeft tot een gematigde groei van het besmettingscijfer geleid maar niet tot een

explosie zoals Nederland die eerder meemaakte
Bescherming persoonlijke le\ ifeet

Dat laat onverlet dat de besmettingsgraad erg hoog is Erzijn dagelijks 53 besmettingen per 100 000 inwoners en

gemiddeld oveiiijden er elke dag 141 Britten aan het virus In Nederland liggen die cijfers op respectievelijk 12 en

10 Van de Britse 16 plussers is 81 volledig gevaccineerd een vergelijkbaar niveau als in Nederland

Dat maakt het VK kwetsbaar voor een eventuele opieving van het virus nu het weer kouder wordt ‘De winter komt

eraan en iedereen moet dit heel serieus nemen’ zo waarschuwde Chris Whitty Johnsons voomaamste medische

adviseur ‘De NHS staat onder zware druk en erzijn niet veel verdubbelingen nodig om in de problemen te komen
’

Een complicerende factor is dat ook het onderwijs weer is opgestail waardoor het virus makkelijker kan rondgaan

onder schoolgaande kinderen

Overigens wil de Britse regering het buitenlandse reizigers binnenkotl makkelijker maken Zo zouden reizigers

^aar het VK niet langer twee dure pcr tests meer hoeven te oveiieggen maar kunnen goedkopere sneltesten ook

volstaan Minister van volksgezondheid Sajid Javid beloofde hier binnenkort meer duidelijkheid over te geven

DOBBER I SECTIE NIEUWS

Voor Macron komt het gevaar vooral van rechts

iTi l5 i9 2021 IWOORDEN 1068 | NRC | PAGINA 12

ABSTRACT

Strijd om Elysee

Met nog een halfjaarte gaan totde Franse presidentsverkiezingen is de stoelendans voor het Elysee begonnen
De strijd speelt zich bijna uitsluitend af op rechts waar iedereen zijn best doet om Marine Le Pen rechts te

passeren\ Links is sterk verdeeld

VOLLEDIQETEKST

Als het van Hidalgo afhangt komen er op de peripherique de ringweg rond Parijs straks verkeerslichten en

zebrapaden Het albreken van de muur van auto s die Parijs van zijn periferie en de rest van Frankrijk scheidt was

een van de programmapunten waarmee de socialistische burgemeester van Parijs vorig jaar herkozen werd

I stak Hidalgo zelf de peripherique over door vanuit Rouen officieel haar kandidatuur te stellen voor de

presidentsverkiezingen volgend jaar Maar het is zeer de vraag of men aan de andere kant van de peripherique op

Hidalgo zit te wachten

Met Hidalgo s kandidaatstelling is de stoelendans voor de presidentsverkiezingen van 2022 officieel begonnen 23349900253



maakte Marine Le Pen van het radicaalrechtse Rassemblement National haar kandidatuur

ofpcfeel De groenen van EELV kiezen komend weekend hun kandidaat via een online voorverkiezing Op rechts

Is het gevecht nog niet beslecht En president Emmanuel Macron is officieel nog geen kandidaat ook al is dat een

uitgemaakte zaak

Ook oi

Bescherming persoonlijke le\

Een ding lijkt bij voortaat vastte staan Hidalgo wordt het niet De socialistische parlij is anno 2021 een schaduw

van zichzelf Hidalgo is de belichaming van de linksige milieubewuste fietsende bobo waaraan veel Fransen

buiten de hoofdstad een grondige hekel hebben In de peilingen kljgt Hidalgo gemiddeld acht procent van de

stemmen veel te weinig om door te stoten naar de tweede ronde

De enige manierwaarop links in Frankrijk had kunnen meespelen was doorzich te scharen achter een kandidaat

Maar alle pogingen daartoe zijn gesneuveld Het water tussen de socialisten de groenen en radicaal links bleek te

diep

En dus gaat iederzijn eigen weg Bij de groene parti] EELV is europarlementarier Yannick Jadot de favoriet De

radicaallinkse parti] La France Insoumise is niet los te zien van zijn leider Jean Luc Melenchon Het plaatje op links

wordt compleet met de socialist Amaud Montebourg die in eigen naam een gooi wil doen en drie communistische

kandidaten

Door die verdeeldheid gaat de kiesstrijd voor 2021 zich bijna geheel op rechts afspelen Het zijn ook rechtse

thema s als veiligheid migratie en de politieke islam die het politieke debat domineren Zelfs de klimaatkwestie bij

uitstek een thema voor links verandert daar vooralsnog niets aan

Niet per se Macron tegen Le Pen

Het is al jaren een dogma dat een confrontatie in de tweede ronde tussen Macron en Le Pen zoals in 2017

onvermijdelijk is Daarbij wordt ervan uitgegaan dat Macron het in de tweede ronde op zijn sloffen wint doorzowel

linkse als gematigd rechtse kiezers achter zich te krijgen

Macron en Le Pen zijn in de peilingen nog altijd de koplopers met respectievelijk 25 en 23 procent Maarhieren

daar wordt gesuggereerd dat Xavier Bertrand de bestuurder van de regio Hauts de Franee Le Pen wel eens van

haartroon zou kunnen stoten als de kandidaat van rechts in de tweede ronde Een peiling van vorige week

voorspelt dat Bertrand in dat geval zou winnen van Macron

Veel zal afhangen van hoe de strijd op rechts wordt beslecht in de aanloop naar de verkiezingen De conservatieve

partij Les Republicains wil een herhaling vermijden van de voorverkiezing van 2016 Deze mondde uit in een

moddergevecht en wordt gezien als de reden waarom de conservatieven toen in de eerste ronde bleven steken

Daarom wordt nu een onderzoek gedaan onder 15 000 rechtse kiezers De resultaten moeten bekend zijn op het

partijeongres op 25 September Pas daar zal rijkelijk laat beslist worden hoe de kandidaat van rechts gaat

gekozen worden

Bertrand heefl al laten weten dat hij niet meedoet aan een voorverkiezing suggererend dat hi] in dat geval in eigen

naam zal meedoen Maar maandag zei hij ook dat hij zich niet kan voorstellen zonder de steun van zijn politieke
femilie naar de kiezer te gaan

Er zijn meer kapers op de kust De felle strijd op rechts heeft geleid tot stellingnames die in het verleden het

exclusieve terrain waren van het Rassemblement National

Michel Barnier die als Brexit onderhandelaar de Europese gedachte leekt te incarneren is nu voorstander van

een soort Frexit waarbij Frankrijk zich in migratiekwestieszou onttrekken aan de beslissingen van het Europees
Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Hij wil een referendum over de

migratiekwestie en een migratiestop van drie tot vijf jaar Maar Barnier wordt het ook niet hij staat momenteel op

11 procent achter Valerie Precesse de voorzitster van de Parijse regio met 14 procent en Bertrand met 1700253 233499



procent

Zemmour de journalist en polemist die veroordelingen wegens racisme

fswaren het postzegels Zemmour koketteert al lang met een gooi naar het presidentschap maar heeft

dat nog niet officieel gemaakt omdat hi] in dat geval zijn column in Le Figaro en zijn dagelijks optreden op tv

zender CNews moet opgeven

Nog verder naar recht^

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

Vorige week heeft de audiovisuele raad CSA beslist dat het welletjes is geweest Zemmour moet voortaan

beschouwd worden als een politiek figuur aldus de CSA wat inhoudt dat tv zenders zijn spreektijd moeten

beperken Zemmour zei zaterdag nog in een ander tv programma dat mocht hi] president zijn hij het gebruik van

niet Franse voornamen zoals Mohammed zal verbieden

Le Pen rechts ingehaald

Zemmour peilt slechts zeven procent Maar dit tegen elkaar opbieden op rechts is slecht nieuws voor Marine Le

Pen Zij Wilde zich juist iosmaken van het extreem rechtse etiket van de partij die is opgericht door haar vader Jean

Marie Le Pen om te appelleren aan een breder kiezerspubliek Juist daardoor wordt Le Pen nu door veel mensen

rechts ingehaald Macrons minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin noemde Le Pen vorig jaarin een tv

debat zelfe soft als het over de islam gaat

President Macron in 2017 verkozen als centrist heeft het tegenovergestelde probleem Voor hem is de vraag

hoever hij kan gaan in het paaien van de rechtse kiezer en kan blijven verwachten dat de linkse kiezer straks toch

voor hem gaat stemmen in de tweede ronde

Brexit onderhandelaar BamierwiI nu een soort beperkte Frexit

GERTVAN LANGENDONCKISECTIE BUITENLAND | EDITIE 1STE EDITIE

Inmenging VS bij verkiezingen Rusland ontketent oorlog in cyberarena

O 15 09 2021 IWOORDEN 381 | DE TELEGRAAF | PAGINA 14

Rusland ontketent oorlog in cyberarena

Van onze redactie

buitenland

AMSTERDAM Rusland heeft onomstotelijk bewijs van Amerikaanse inmenging in onze verkiezingen hoorden

de Russen op het joumaal De ambassadeurvan de VS werd vrijdag op het matje geroepen omdat Silicon Valley
niet naar het Kremlin luistert Het past in een bredere ontwikkeling

Vanaf de platforms van de Amerikaanse digitale reuzen wordt fake news verspreid over de verkiezingen luidde

het Wat die inmenging precies behelst wordt niet gezegd Het gaat om de sites en applicaties van de opgesloten

oppositieleider Aleksej Navalny die aangeboden worden door Google en Apple

Vanaf vrijdag kunnen de Russen drie dagen hun stem uitbrengen in de parlementaire verkiezingen Navalny s

team komt met de strategie Slim Stemmen In hun kiesdistrict krijgen deelnemers een kandidaat voorgeschoteld

die de grootste kans heeft om Poetins partij te verslaan
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Het Kremlin lijkt te hopen dat zo weinig mogelijk stemmers van die strategie horen Navalny s organisaties werden

in juni als extremistisch bestempeld en daarmee verboden Internetautoriteit Roskomnadzor blokkeert daardoor

alle sites van Navalny

Maar het is Moskou een doom in het oog dat digitaal onderlegde burgers onder deze censuur uit kunnen komen

met een VPN verbinding die de locatie van een intemetgebruiker verhult Vorige week werden zes VPN

aanbieders geblokkeerd

Het liefst zien de autoriteiten de verboden sites helemaal van het web verdwijnen Google en haar Russische

evenknie Yandex werd opgedragen de zoekcombinatie Slim Stemmen niet meer te tonen Yandex voldeed

daaraan Google niet Ook moesten Google en Apple Navalny s applicaties uit hun aanbod verwijderen dat deden

ze niet

En dus moest de Amerikaanse ambassadeur zich melden Natuuiiijk is dit ook een diplomatieke plaagstoot naar

Washington dat na de presidentsverkiezingen van 2016 in de greep was van vermeende Russische inmenging
Jullie beschuldigen ons van bemoeienis Dat kunnen wij ook

Politiek verslaggever Kirill Marlinov van oppositiekrant Novaja Gazeta verbaast zich over het beleid De

belangrijkste PR agent van Slim Stemmen is nu opeens de overheid Want alles wat verboden wordt wekt

interesse

Werkt de strategie van Poetin wel

SECTIE BUITENLAND | EDITIE NEDERLAND

Afrika

Is in Tigray sprake van genocide
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ABSTRACT

Massamoorden In en bij Tigray is sprake van executies en marleling op grote schaal Ingewijden willen onderzoek

door het Internationale Stralhof

VOLLEDIGETEKST

In de ochtendmist over de grensrivier de Tekeze Oost Soedan zien inwoners van een vluchtelingenkamp sinds

deze zomer lijken binnendrijven vermoedelijk afkomstig uit het Ethiopische stadje Humera Een team van het

Amerikaanse CNN maakte er een reportage over Humera betwist gebied in West Tigray wordt momenteel

gecontroleerd door de Ethiopische en Eritrese strijdkrachten en een militie uit de regio Amhara De meer dan

zestig lijken die aanspoelden in Soedan onder wie vrouwen en kinderen hadden soms de armen op de rug

gebonden en vertoonden tekenen van marleling en standrechtelijke executie Vluchtelingen vertelden over

detentiecentra in Humera volgepakt met Tigrese burgers

00253 oodog in en rond Tigray wordt gevoerd door de rebelse autoriteiten van de deelstaat tegen het federale leger 233499



van premier Ay
aangrei

Ziiiv^ngen in Tigray dragen de kenmerken van misdaden tegen de menselijkheid en wellicht ook genocide
waarschuwen mensenrechtenorganisaties

dat wordt geholpen door soldaten uit buurland Eritrea en strijdkrachten uit de

■Qe deelstaat Amhara De getuigenissen over en documentatie van massaslachtingen en etnische

Bescherming persoonlijke le\ enssft

Een ingewijde die veel van de documentatie in de afgelopen maanden heeft bestudeerd zegt tegen NRC Eris

inmiddels veel bekend maar er is nog niets strafrechtelijk onderzocht Met zou moeten worden onderzocht door

het Internationale Strafliof Misschien wordt het dan wel een van de ernstigste zaken die het ICC ooit heeft

behandeld

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Omdat Ethiopie Eritrea en Soedan geen lid zijn van het Strafhof zou de Veiligheidsraad hiertoe een verzoek

moeten indienen Het is vooralsnog niet heel waarschijnlijk dat dit gebeurt

De eerste acht maanden van de oorlog speelden zich af in de deelstaat Tigray Onderzoeken door internationale

mensenrechtenorganisaties over die fase in de oorlog ondersteund met videobeelden brachten grootschalige

^achtpartijen aan het licht Een onderzoeksgroep van de Universiteit van Gent telde 250 grotere en kleine

massamoorden en noemde als vermoedelijke daders de Eritrese en Ethiopische regeringssoldaten en in het

bijzonder een Amhaarse militie

In heitijdperk van digitale informatie en van mobiele telefoons vallen grootschalige misdaden zelfe in het moeilijk

bereis^are Tigray niet te verbergen Hoewel mensenrechtenorganisaties en journalisten in Ethiopie geen of

nauweiKks onderzoek kunnen doen zijn ertalloze filmpjes van executies van burgers door regeringssoldaten

Andere opggetuigen zijn vluchtelingen in Soedan

Tekenend Voor hoe deze ooriog Ethiopie heeft verdeeld zijn de reacties op de beschuldigen De Ethiopische

overheid do^ deze in de regel afalsTigrese propaganda aan Tigrese zijde wordt niet onderkend dat elders in

Ethiopie nauwelijks sympathie bestaat voor hun zaak

Die eerste maa\iden van de in november begonnen oorlog voerden de Ethiopische en Eritrese legers campagne

om de rebelse rese autoriteiten te straffen evenals de bevolking die hen steunde Amnesty publiceerde een

rapport over grookchalige verkrachtingen van vrouwen en meisjes Volgens andere rapporten gingen Eritrese

strijdkrachten somsvan deurtot deuren liquideerden ze jonge mannen

De gemelde misdad^ roepen de vraag op of ervan hogerhand opdracht is gegeven tot massamoord De

ingewijde die lange eWaring heeft met onderzoek naar mensenrechten sluit dat niet uit Volgens hem gaat het om

een patroon dat kan wiken op bevel van bovenaf In elk geval is door de Ethiopische bestuurselite een klimaat

geschapen waarin troepen zich vrijelijk lijken te kunnen misdragen Alle politici en legermensen tot aan de

Ethiopische premier Abiy

Ethiopische premier noemde Trigray deze zomer onder meer een kankergezwel en een onkruid dat uitgerukt

moest worden

toe gebruiken opruiende taal wat grenst aan bijna genocidaal taalgebruik De

Samantha Power hoofd van de Amerikaanse hulporganisatie USAID en expert op het gebied van genocide

waarschuwde bij een recent bezoek aan Ethiopie voor de giftige propaganda tegen Tigreeers Ontmenselijkende
retoriek vergroot spanningen en kan historisch gezien zeker vaak gepaard gaan met etnisch gemotiveerde

wreedheden zei ze tegen journalisten

Eind juli lukte het de rebelse Tigrese strijdkrachten om het Ethiopische leger en geallieerde strijdkrachten

grotendeels uit Tigray te verdrijven Ze gingen vervolgens in het offensief in de buur deelstaten Afar en Amhara In

Afar willen ze Ethiopies enige uitweg naar zee blokkeren en in Amhara de steden Gondar en Bahir Dar innemen

Van daaruit zouden de Tigreeers dan West Tigray kunnen heroveren

Offensief

00253 233499
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I afkondigde na de nederlaag van het regeringsleger eind juli begint effect te hebben op het slagveld Ook

meldden Amerika en de EU dat Eritrese soldaten Tigray opnieuw zijn binnengevallen en vanuit Humera opereren

Werden in de eerste fase van de oorlog de misdaden veelal begaan in Tigray door regeringstroepen en geallieerde

strijdkrachten nu de strijd zich heeft uitgebreid naar omiiggende regio s zijn er ook beschuldigingen over

misdragingen van Tigrese strijdkrachten Autoriteiten in Amhara meldden eerder deze maand een slachtpartij met

120 dode burgers begaan door Tigreeers

Bescherming persoonlijke le\ antgsfeet

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

In de deelstaat Amhara raakten volgens schattingen al 200 000 burgers ontheemd in Afar meer dan vijftigduizend

en in Tigray eerder een miljoen In Tigray hebben ruim vijf miljoen burgers voedseihulp nodig negentig procent
van de bevolking Slechts mondjesmaat laten de Ethiopische autoriteiten konvooien met graan naar Tigray

afreizen

M^ndag sprak de VN Mensenrechtenraad in Geneve over de crisis AIs de situatie niet verbetert zal Ethiopia

het Toneel zijn van een van een van de ergste menselijke tragedies deze eeuw zei de Britse ambassadeur Rita

French

KOERT LINDiJER | SECTIE BUITENL«\ND | EDITIE 1STE EDITIE

Azie en Oce^ie

Hoe pakt de omwentqing in Afghanistan uit voor india
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De overwinning van de Taliban in Afghanistan baart India grote zorgen De omwenteling speelt New Delhi s grote

rivalen Pakistan en China in de kaarbv

Analyse strategie india \

Wat goed is voor Pakistan is slecht voor India en omgekeerd In dat licht bezien zijn de machtsovername van de

Taliban in Afghanistan en de aftocht van de Amerikanen slecht nieuws voor New Delhi De Indiase regering moet

de tevredenheid in Islamabad premier Imran l^an sprak van ketenen van de slavernij die eindelijk verbroken

waren bezorgd hebben gadegeslagen Om ma^te zwijgen van de brutale manier waarop de baas van de

Pakistaanse geheime dienstde Taliban onlangs e^ handje kwam helpen bij de vorming van hun regering

Pakistan zag een hartenwens in vervulling gaan een Vazalstaat aan zijn noordgrens met een bevriend regime En

daarmee strategische rugdekking in de strijd tegen eeuVige rivaal India dat anders via Afghanistan Pakistan zou

kunnen belagen tot genoegen ook van Pakistans bond^noot China Het was de beloning voor decennia van

verkapte militaire en logistieke steun aan de Taliban ook n\de Amerikaanse inval in Afghanistan in 2001

India zit met de brokken De regering van premier Narendra Mbdi verliest een bevriend land aan een beweging die

het ziet als handlangers van Islamabad India had sinds 2011 een strategische alliantie met de regeringen van

Hamid Karzai en Ashraf Ghani en investeerde meer dan 3 miljaraSdollar in A^haanse projecten Maar moet nu

vrezen dat vanuit Pakistan opererende islamitische extremisten vo^aan de grond krijgen in Afghanistan

00253 twee groepen die op de terreuiiijst 233499Het gaat met name om Lashkar e Taiba LeT en Jaish e Mohammed



van de VN staan en die strijden voor de bevrijding van Kashmir de grotendeels islamitische Indiase deelstaat die

vochten mee met de Taliban in Afghanistan en zoudenIndia en Pakistan elk voor een deel bezetten^

moed kunnen puttenjiil [tTmng van hun moslimbroeders

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

Steun separatisten

Sterker nog vreest de regering Modi de Taliban kunnen besluiten de Kashmiri separatisten actief te steunen De

Taliban hebben afgelopen maanden weliswaar beklemtoond dat Afghanistan onder hun regime geen uitvalsbasis

meer zal zijn voor internationaal terrorisme maar een zegsman liet onlangs weten dat de Taliban wel degelijk hun

stem zouden kunnen verheffen voor de moslims in Indiaas Kashmir

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Bn India heeft slechte ervaringen met de Taliban als sponsors van terrorisme In 1999 tijdens hun vorige bewind

lieWi ze een gekaapt Indiaas vliegtuig landen in Kandahar Nadat India drie Pakistaanse terroristen had vrijgelaten

in ruiKvoorde passagiers mochten de kapers ongemoeid afreizen naar Pakistan De Haqqani groep binnen de

Talibatuanceerde talloze aanslagen op Indiase doelen onder meer de ambassade in Kabul

India is ook^ang dat de Taliban de deur wijd openzetten voor Pakistans bondgenoot China India s andere rivaal

die aast op d^fghaanse bodemschatten en rust wil aan de grenzen van haar grotendeels islamitische provincie

Xinjiang China^ Pakistan willen Afghanistan bovendien aansluiten op de China Pakistan Economic Corridor een

schakel in de Nieuwe Zijderoute tussen China Centraal Azie en de Indische Oceaan India dat al een conflict met

China heeft langs hu\betwiste grens in de Himalaya ziet dit als een ware omsingeling gezien de belangen die

China al heeft opgebouwd in buurlanden als Nepal Myanmar Bangladesh en Sri Lanka

Toch kan de Pakistaanse trtomf op termijn ook een pyrrusoverwinning blijken De Taliban hebben nu ze de macht

veroverd hebben namelijk gofe^de redenen om Pakistan juist op afetand te houden Ze willen door de eigen

bevolking niet als loopjongens Islamabad worden gezien Anti Pakistaanse sentimenten zijn sterk in

Afghanistan Met buurland wordt gWien als een bemoeial die alleen uit is op eigen voordeel zoals het vastleggen

van de door Kabul betwiste grens d^oloniale Durand Line en de Afghanen klein wil houden

De baas

Analisten zien al dat de relatie tussen Pakist en de Taliban verandert Pakistan bemiddelde wel bij de vorming

van de regering via spionagechef Faiz HameeJ^ maar kreeg niet de inclusieve regering die het zei te willen De

Taliban maken duidelijk dat zij nu de baas zijn en i akistan niet meer zo nodig hebben We zijn niet de marionetten

van Pakistan aldus een Talibanleidertegen het AnWikaanse tijdschrift Foreign Policy

Zorgelijk voor Pakistan zou het vooral zijn als de TalibanVbesluiten als dnikmiddel tegen Islamabad steun te blijven

geven aan hun geestverwanten de Pakistaanse Taliban {i^hreek e Taliban Pakistan gewelddadige extremisten

De TTP werd afgelopen jaren teruggedrongen maar is sinds^ weer in opmars

India zou zo garen kunnen spinnen bij de omwenteling Niet alleen omdat Pakistan te maken krijgt met een

destabiliserende Talibanisering in eigen huis ook omdat de Taliban mogelijk juist bij India steun zullen zoeken

tegen Pakistan en China Sterker die toenadering is er al Indiase diplomaten spraken nog voor de val van Kabul

met Talibanleiders

India heeft slechte ervaringen met de Taliban als sponsors van terrorisme

BEN VAN RAAIJ | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DE VOLKSKRANT

Nu al sterft elke twee uur een Afghaanse vrouw in het kraambed
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Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

^uwen hun werk in de gezondheidszorg blijven doen is de dringende VN oproep aan de Taliban Anders

isjes en vrouwen in groot gevaarkomt zorg

Interview Natalia Kariei
Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Natalia Kanem staat middenin de Afghaanse p

gemeenschap jegens de Talibanregering hangt grotendeel

degenen die de essentie vormen van haar werk vrouwen en meisjes

^n humanitaire storm De houding van de Internationale

wat de nieuwe machthebbers gaan doen met

MeV dan welke VN organisatie dan ook houdt het VN bevolkingsfonds Unfpa waarvan Kanei

bezi^
daarin

is zich

et de vrouwelijke helft van de mensheid Unfpa bevordert de seksuele en reproductieve gezondheid en

tean vrouwen centraal Zij zijn het immers die kinderen baren

Daarmee h^ben we meteen een van de schrijnendste noden van Afghanistan bij de kop de gezondheidszorg

voor tijdens ^ na de bevalling Bijna nergens terwereld is moedersterftezo hoog als in Afghanistan Het is echt

schokkend ze^Kanem vanuit Geneve waar ze maandag het VN beraad over noodhulp aan Afghanistan heeft

bijgewoond ElkeNwee uur overlijdt een vrouw in het kraambed

De huidige crisis voor^elt weinig goeds voor de jonge moeders van Afghanistan De machtsovername door de

Taliban kan leiden tot e^ humanitaire dijkdoorbraak Voor de bevolking van Afghanistan dreigt het ineenstorten

van het hele land zei VN^ecretaris generaal Antonio Guterres op de vergadering in Geneve

Monger is het meest urgente ^bleem We staan aan de rand van de afgrond zei een van de sprekers maandag

Maar ook het instorten van de zVg vertaalt zich direct in sterfte Stel dat een vrouw een moeilijke bevalling heeft

en een keizersnede moet hebbenTszegt Kanem Stel dat de veiioskundige alleen de straat op mag onder

begeleiding van een man en zo n m^ is er niet

voor zorg aan meisjes en vrouwen die seksualiteit en

voorplanting betreft geen mannen worden ingezet Dus wat gebeurt er als de Taliban vrouwelijke professionals

verbieden te werken of hen alleiiei beperkingen opieggen Dat is onze grote angst dat de levensreddende zorg in

gevaar komt

Sowieso kunnen in Afghanistan zegt de

Daarom dringen de VN er met grote kracht bij de Taliban op aan vrouwen te laten wei^en Kanem Ik heb

maandag heel duidelijk gezegd dat vrouwelijke hulpverleners niets in de weg gelegd mag worden Geen politiek of

religie kan rechtvaardigen dat vrouwen worden beknot De Afghaanse vrouwen hebben gevochten voor hun

rechten daarom moet de internationale gemeenschap naast hen staan

Er is Unfpa veel aan gelegen in Afghanistan te blijven werken We waren er we zijn er en we blijven er zegt

Kanem Devraag isinhoeverre dat kan in samenspraak met de Talibanregering De vertegenwoordiger van Unfpa

is in Kabul maar een minister van Gezondheid heeft hij nog niet gezien

De vraag met of zonder de Taliban hing ook in Geneve in de lucht Veel regenngen hebben de lopende

huipprogramma s voor Afghanistan opgeschort Tegelijkertijd beloofden donorlanden maandag ruim 1 miljard euro

23 5 miljoen door Nederland aan noodhulp

Dat lijkt misschien gekker dan het is De opgeschorte hulp betreft wederopbouw geld dat via de Afghaanse

regering wordt besteed aan bijvoorbeeld infrastructuuren salarissen De meeste regeringen peinzen er niet over

geld aan de Taliban te geven Het toegezegde miljard echter betreft noodhulp Dat komt buiten de regering om bij

de bevolking terecht via de VN het Rode Kruis en ngo s als Save the Children
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De twee soorlen hulp staan op zich dus los van elkaar Probleem is wel dat het opschorlen van de structurele hulp

ertoe kan leiden zelfs al op korte termijn dat de humanitaire nood toeneemt en dus de behoefte aan noodhulp

Bovendien komt de Afghaanse winter er aan Unfpa speelt daar met de nodige creativiteit op in met aan de barre

kou aangepaste waardigheids kits met ondermeerzeep babykieertjes en maandverband Als je menstrueert

moet dat veilig kunnen zegt Kanem

En veiligheid dat is de grote uitdaging in een land waar Unfpa 26 blijf van m n lijftiuizen heeft Alles wat wij doen

kunnen we doen via onze lokale verloskundigen en andere gezondheidswerkers Vrouwen die de taal spreken zelf

uit het district komen de mensen kennen We maken ons zorgen over hun veiiigheid Zij moeten vrij kunnen

werken Door die vrijheid te verdedigen redden we de ievens van meisjes en vrouwen

Stel dat de verloskun dige aileen de straatop mag onderbegeieiding van een man en zo n man is erniet

ROB VREEKEN | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DE VOLKSKRANT

Xi trekt de teugels aan revival van het communisme
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De ene na de andere privesector in China wordt aan banden geiegd Het Chinese communisme is onder president

Xi Jinping aan een nieuwe fase begonnen zien experts waarin de markt voiledig ondergeschikt is aan de

partijdoeien
Communistisch er China

Het begon eind vorig jaar met de geboycotte beursgang van het Chinese miljardenbedrijf Ant Group het fintech

filiaal van internettycoon Jack Ma s Aiibaba Dat leek toen nog een uitzondering een persooniijke afrekening met

een al te llamboyante ondememer die op de tenen van de Chinese leiders had getrapt

In de maanden daarna kwamen steeds meer Chinese privebedrijven onder vuur te liggen met enoime boetes in

de techsector en platformeconomie en een ideologische schoonmaak in de bijies en entertainmentsector Ook dat

kon nog als lets tijdelijks worden uitgelegd als een correctie op de excessen van al te wild kapitalisme

De laatste tijd lijkt ertoch meer aan de hand in China elke dag wordt er wel een nieuwe sector lamgelegd met

maatregelen en restricties door president partijvoorzitterXi Jinping gekaderd als een campagne voor

gemeenschappelijke welvaart een term uit de oude maoTstische doos Een wijdverspreid essay stelde het

onlangs nog scherper wat in China gebeurt is niets minder dan een revolutie

Steeds meer China experts zijn ervan overtuigd dat dit niet langer een bijsturing is maar een complete

koerswijziging China is aan een nieuw hoofdstuk begonnen in zijn geschiedenis waarin het vrijemarktdenken van

de afgelopen veertig jaar ondergeschikt wordt aan hogere communistische doelen Het Nieuwe Tijdperk van Xi

Jinping heeft vorm gekregen en de veranderingen zijn radicaler dan velen hadden verwacht

In feite begon de koerswijziging al in 2017 toen het Xi Jinping Denken voor Socialisme met Chinese

Karakteristieken voor een Nieuw Tijdperk in het handvest van de Communistische Partij werd opgenomen Een

jaar later voigde de Chinese grondwet Xi s doctrine een herwaardering van de marxistische ideologie werd

daarmee gelijkgesteld aan die van Mao Zedong en Deng Xiaoping de twee stamvaders van het huidige China Xi

was duidelijk van plan een even groot stempel te drukken
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De ver Xi ing van China ging jarenlang sluipenderwijs in de vorm van ideologisch onderwijs politieke censuur

partijcellen in bedrijven maarintensiveerde en versnelde de afgelopen weken enorm Met een stortvloed aan

maatregelen zette Xi een streep door monopolies beursgangen videogames commerciele bijiessen excessief

overwork vulgair lees westers entertainment en vastgoedspeculatie De rode draad een einde maken aan

ongelijkheid en aan buitenlandse invioed

Sindsdien debatteren China watchers hevig overde ware aard van Xi s nieuwe koers Is diteen strijd tegen

ongelijkheid het byproduct van de ongeremde groei van de afgelopen decennia Een correctie van kapitalistische
uitwassen waarvan het Westen zou kunnen leren Of is het een terugkeer naar communistische tijden waarin de

overheid wikt en beschikt over het lot van investeerders en ondernemers Een rode reset die China ontkoppelt

van de rest van de wereld

Eind augustus leek een essay van journalist Li Guangman het antwoord te geven Hij beschreef de hervormingen
als een diepgaande verandering in China een revolutie op economisch financieel cultureel en politiek vlak

Normaal zou zo n radicaal essay in de taal van de Culturele Revolutie weinig aandacht krijgen maar dit keer

werd het overgenomen op de websites van alle staatsmedia Dat is een duidelijk stempel van goedkeuring door de

Chinese overheid

Leek de wijdverspreide publicatie een bewijs van een maoTstische revival een dag later werd dat al afgezwakt

toen Li s essay felle kritiek kreeg van Hu Xijin hoofdredacteur van de nationalistische staatskrant Global Times

Ook vicepremier Liu He benadrukte China s blijvende toewijding aan de vrije mai t net als een commentaar op de

voorpagina van parlijkrant People s Daily Bij gebrek aan politieke transparantie zijn Chinawatchers aangewezen

op de analyse van zulke teksten

Volgens sommige experts was Li s essay een duidelijke waarschuwing wie niet gehoorzaamt aan Xi s nieuwe

gelijkheidsdenken riskeert een nieuwe Culturele Revolutie Volgens anderen was het een uitglijder van een

oveijverige ambtenaar Het is goed mogelijk dat die ambtenaar op dit moment bekritiseerd wordt op het

propagandadepartement aldus Deng Yuwen voormalig journalist van een CCP krant tegenwoordig commentator

vanuit de VS

Deng wijst erop dat Li s essay enkel op de websites van alle staatsmedia werd overgenomen en niet in de

papieren versies Dat toont dat de opdracht om het arlikel te verspreiden niet van de hoogste top kwam Als Xi zelf

opdracht had gegeven dit artikel te promoten dan was het ook in alle papieren media verschenen

Over een ding zijn de meeste China experts het eens het Chinese communisme lijkt onderXi aan een nieuwe

fase begonnen Onder Mao werd klassenstrijd gevoerd onder Deng Xiaoping kreeg de privesector de ruimte om

China economisch te ontwikkelen OnderXi luidt het nu dat China voldoende welvaart heefl opgebouwd om de

volgende stap te zetten naar meer gelijkheid Na vier decennia van toenemende vrijheid voor de privesector

worden deteugels weeraangehaald

Dat betekent niet dat Xi de privesector wil afechaffen dat zou fataal zijn voor de Chinese economie maar wel dat

die zich volledig moet schikken naar de wensen van de Partij De privesector wordt ingeschakeld in de grote CCP

visie en moet de binnenlandse markt versterken een grote middenklasse creeren buitenlandse invioeden

tegengaan en socialistische waarden verspreiden De wensenlijst is ongelimiteerd de Partij kan ingrijpen wanneer

ze maar wil

In de hierarchie van XI Jinpings beleid komen politiek veiligheid en ideologie op de eerste plaats en de belangen

van investeerders analisten en bedrijven op de laatste aldus Kevin Rudd oud premier van Australia sinoloog en

voorzitter van denktank Asia Society Hij wijst erop dat Xi s nadruk op economische zelfvoorziening de spanningen
met de Verenigde Staten verder opdrijft En waarschuwt We leven in moeilijke tijden

Dat Xi de invoering van zijn Nieuwe Tijdperk nu versnelt is volgens experts niet verwonderlijk De economische
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gebrek aan arbeidskrachten Daarbij komt de druk van de VS die in Xi s ogen China s opmars willen stuiten Xi s

gelijkheidsdenken is zwaar nationalistisch een sterke zuivere Partij is nodig om de VS het hoofd te bieden en niet

te eindigen zoals de Sovjet Unie

Bovendien maakt Xi zich op om eind 2022 op het Twintigste Partijcongres zijn derde termijn aan te kondigen in

strijd met de limiet van twee termijnen die de afgelopen decennia voor Chinese leiders gold Xi heeft sinds zijn

aantreden in 2012 stap voor stap zijn macht vergroot maar nu moet hi] op zijn sterkst staan Een historische

missie zoals China een Nieuw Tijdperk in leiden geeft zijn derde termijn iets onafwendbaars

Naar verwachting komt Xi eind dit jaar ook met een Resolutie over de Geschiedenis van de CCP waarmee zijn
visie op de geschiedenis tot enige waarheid wordt verheven Het is alsof hij zegt dat ik Xi Jinping doorga als

hoogste leider is niet mijn eigen keuze maar een keuze van de geschiedenis zegt Deng Yuwen Het is de

geschiedenis die mij heeft gekozen om deze positie te bekleden en ik kan niet anders dan het Chinese volk

dienen

Drie sectoren waarin Het Nieuwe Tijdperk van Xi vorm krijgt

ONDERWIJS Geen winst meer op bijies en verplichtXi Jinping Denken

Beijing wil dat Chinese ouders meer kinderen krijgen maar die zien dat niet zitten Het Chinese onderwijs is heel

competitief en ouders betalen zich blauw aan bijiessen Dus voerde de Chinese overheid een onderwijshervorming

door limieten op huiswerk verplichte rotatie van leerkrachten tussen scholen en een verbod om nog winst te

maken in de bijlessector waar jaaiiijks 130 miljard euro in omging Beursgenoteerde bijlesorganisaties verloren tot

60 procent van hun waarde De hervorming heeft ook ideologische bijbedoelingen buitenlandse privescholen en

leerkrachten populair voor het vak Engels maar onwenselijk wegens hun westerse ideeen worden verboden en

lessen in Xi Jinping Denken worden verplicht vanaf de lagere school De Partij wil ook scholen voor ouders

invoeren om socialistische kemwaarden wortel te laten schieten in het gezin

ENTERTAINMENT Minder videogames en een ban op sissy boys

Zhao Wei en Zheng Shuang waren twee van China s bekendste actrices tot hun films eind augustus ineens van

het scherm werden gehaald Hun websites gingen ook offline Zheng kreeg een boete van 39 miljoen euro voor

belastingontduiking Zhao s misdaad is nog onduidelijk maarze was pro Japans en bevriend met Jack Ma Het

was het begin van een grote schoonmaak in de entertainmentsector die meer in lijn met socialistische waarden

moet komen Reclamedeals met sterren werden verboden het spelen van videogames voor mindeijarigen beperkt
tot drie uur per week en er kwam een ban op sissy boys acteurs ofzangers met make up en geverfd haar

Volgens Li s essay zijn hyperkapitalisme en verwesterd entertainment twee instrumenten van de VS om China te

verzwakken We moeten alle vormen van culturele chaos onder controle brengen en bouwen aan een krachtige
viriele en onverschrokken cultuur

VASTGOED Alles uit de kast om pijsstijging af te remmen

Huizen zijn om in te wonen niet om te speculeren is al jaren het mantra van Xi Maarwat hij ook deed de

huizenprijzen bleven opiopen zeker in de grote steden Dit keertrekt Xi alles uit de kast hypotheekregels zijn

strenger geworden vastgoedbedrijven mogen minder lenen grote steden hebben hun landverkoop stopgezet

huurverhogingen worden beperkt Er is zelfe sprake van een vastgoedtaks

Met resultaat de huizenprijzen stegen afgelopen juli het minst in zes maanden Maar economen waarschuwen dat

Xi mogelijk te ver gaat veel Chinezen hebben al hun spaargeld in hun woning gestoken en vastgoedbedrijven

hebben enorme schulden Een snelle val van de prijzen kan daardoor tot een crisis leiden met een domino effect

in de hele economie Sommige steden hebben nu niet alleen een limiet op prijsstijgingen ingesteld maar ook op
00253 233499
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De ver Xi ing van China intensiveerde en versnelde de afgelopen weken enorm

LEEN VERVAEKE | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DE VOLKSKRANTBescherming persoonlijke le\ anssfeet

i wil met China terug op het socialistische pad
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Eerlijk delen Een stortvioed aan nieuwe regels meet van China weer een socialistisch land maken De staat

neemt de leiding^^Xi s campagne tegen ongelijkheid
In de lange landei^zomerknipperden Chinezen even goed met hun ogen Uit Peking kwam de ene na de

andere nieuwe regel Gamers bijiesinstituten techbedrijven artiesten iedereen voelt wel iets van de Aanpak van

Alles Het is Xi Jinpings nteuwste campagne met de naam gemeenschappelijke welvaart

De president heefl er een beerel bij dat al net zo duidelijk is De boven en onderkant van de samenleving moeten

afgeplat worden zeals bij een ollft Kapitaal meet korlom eerlijkerverdeeld Wie rijk was geworden werd de laatste

decennia almaar rijker en nu is hertiid voor China s rijken om tenjg te geven aan het volk

Het is een nieuw sociaal contract dat Xi met de Chinese bevolking afsiuit Niet zomaar meer welvaart maar ook

meer welzijn groei van levenskwaliteit Ou^rs hoeven door de week nIet meer van bijles naar bijies te racen

Freelance maaltijdbezorgers krijgen betere wWomstandigheden En jongeren die apathisch voor hun

gamecomputerzaten moeten voortaan iets nutttgs met hun tijd doen

De tombola van nieuwe regels is minder willekeurig d^n hi] lijkt Ze moeten maatschappelijke problemen opiossen

want economische en maatschappelijke liberalisering kwam met stress uitbuiting en verlies van waarden vindt Xi

Marktwerking in China kwam altijd al ondervoorwaarden ^ overheid reguleerde het systeem van vraag en

aanbod maar Met de teugels vieren te veel naar Xi s smaafcsHij wil nu terug naar het socialistische pad met de

teugels stevig in handen van de staat \

Niet alle regels dienen de wensen van het volk want als hij dan tochNiulshoudt giet Xi er een flinke scheut

moralisme doorheen Dat gamebedrijven zich minder op winst moeten^hten fans van K pop hun ei niet meer

kwijt kunnen op internetfora en mannen geen make up meer mogen drag^ op televisie heeft meer te maken met

de ouderwetse paranoia van een dictatuur Er is er maar een die de gedachWi van de Chinezen voedt en dat is

de Communistische Partij ook ideologisch zijn de Chinezen alien gelijk \

Derde termijn

Niet heel toevallig wil Xi hoogstwaarschijnlijk dat de Partij hem volgend jaar opnieuw kie^als leider een opmaat
voor een derde termijn als president Dit is Xi s verkiezingsprogramma zegt Bert Holman

Azie Instituut van de Universiteit van Singapore

van het Oost

De plotselinge aandacht voor gemeenschappelijke welvaart lijkt ook een zeidzaam kijkje te geven achter de

schermen van de Communistische Partij De partij gaat terug naar haarworlels schreef de gepensioneerde

journalist Li Guangman in een online opiniestuk dat breed werd overgenomen Li is dolenthousiast over de aanpak

van de fancultuui en aanbidding van beroemdheden en hij is ook erg tevreden over de boetes voor oligarchen
zoals Alibaba en deeltaxigigant Didi Deze grondige transformatie markeert een terugkeer naar een aanpak
waarin het volk centraal staat en een terugkeer naar de essentie van socialisme
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staatskrant Er zijn blijkbaar partijieden die er net zo over denken als Li anders was zijn stuk nooit door de

censuur gekomen Ook binnen de partijgelederen lijkt er dus dnik te zijn om ongelijkheid in de breedste zin van

het woord aan te pakken

Mao Zedong had het in de jaren vijftig ai over gemeenschappelijke welvaart Deng Xiaoping iiet in de jaren tachtig
toe dat sommige mensen eerder rijk werden dan andere nu vindt Xi het tijd dat de nieuwe rijken wat teruggeven

aan de samenleving In een toespraak begin dit jaar zei hi] dat gemeenschappeiijke weivaart ook van invioed is op

het leiderschap van de parti] Er mag geen onoverkomeiijke kioof ontstaan tussen arm en rijk Hij riep de parti] op

het initiatiefte nemen om hetgevoei van winst geiuk en veiiigheid van de mensen te verbeteren

inkomensverdeling

Critici hopen dat Xi zichzelf niet in de vingers snijdt met ai deze nieuwe regeis Zuilen ze de private bedrijven die

worden gezien als aanjagers van de economie niet veriammen Hu Xijin de uitgesproken hoofdredacteur van

staatskrant Global Times vijide de scherpe randjes wat bij Li Guangman overdreef schreef hij op zijn biog
China s beieid van hervorming en opening zal niet veranderen

Liu He de vicepresident die het economische beieid van het land uitstippelt zei afgelopen week dat er nog meer

regels in aantocht zijn op het gebied van mededinging en privacywetgeving Er komt meer ruimte voor kleine

ondernemers om zich tussen de giganten te wurmen Die ondernemers kunnen geld ophalen aan een nieuwe

beurs in Peking maar het is nog onduidelijk wat die beurs anders gaat doen dan de bestaande beurzen in

Shenzhen en Shanghai Lokaal moeten politic ook opiossingen gaan vinden om kapitaal beterte verdelen In

Zhejiang de rijkste provincie van het land mogen ze het als eerste proberen

Toch moet echte inkomensverdeling ergens anders vandaan komen weten economen In andere landen gebeurt

dat via het belastingstelsel Niet in China inkomensbelasting draagt hier maar 4 procent aan het

overheidsinkomen bij In Oeso landen is dat 20 procent Echte winst is te behalen met vermogensbelasting Daar

wordt al jaren voor gepleit want bij de rijke bovenlaag met meerdere huizen in zijn bezit valt pas echt lets te halen

Politicoloog Jean Pierre Cabestan verbonden aan de Baptist Universiteit in Hongkong vraagt zich af of Xi dat

aandurfl Misschien wil hij zien wat de reactie is op deze regels om bij het Partijcongres in het najaar eindelijk die

vermogensbelasting in te voeren

Chinezen met veel geld voor boten of uitjes gamefanaten en bedrijven iedereen voelt wel lets van Xi s Aanpak

van Alles foto s Getty renters Epa

Ermag geen onoverkomeiijke kloof ontstaan tussen arm en rijk

Deze transformatie markeert een terugkeer naar een aanpak waarin het volk centraal staat

EVA RAMMELOO | SECTIE BUITENLAND | EDITIE TROUW

De Chinese staat eist de macht weer op in de economie Commentaar
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VOLLEDIGETEKST

Ze hebben onbeperkt mogen bloeien maar nu moeten zij zich weer gaan voegen naar de wensen van de staat

Dat is voorlopig de diagnose van het offensief dat Beijing voert tegen de grote Chinese technologiebedrijven De

lijst van maatregelen en ingrepen groeit met de dag Als beginpunt mag de weigering worden gezien van de

Chinese regering om Ant de linanciele tak van Alibaba naar de beurs te laten gaan Topman en miljardair Jack Ma

was een tijd onvindbaar Sindsdien is het aantal nieuwe Chinese beursnoteringen zo goed als opgedroogd Zeker

in New York waar taxibedrijf Didi Chuxing de Chinese versie van Uber luttele dagen na zijn beursnotering te

maken kreeg met een Chinees verbod nieuwe klanten aan te nemen en werd verordonneerd zijn data het

grootste bezitvan een techbedrijf met de autoriteiten te gaan delen

De afgelopen weken richten de pijien van Beijing zich vooral op de twee grote techbedrijven Alibaba en Tencent

die de markt voor sociale media en betalingen beheersen Concurrentie tussen de twee heeft gezorgd voortotaal

afgesloten invioedssferen ommuurde tuinen waartussen geen interactie mogelijk is ook niet tussen de

betaalsystemen van de twee Deze week kwam Beijing met de verplichting dat zij hun systemen wederzijds

toegankelijk maken Tegelijkertijd wordt Ant Alibaba s linanciele tak verplicht zichzelf op te delen en data te gaan

delen met een derde bedrijf dat deels in handen is van de overtieid De lijst van maatregelen is nog veel langer

In het Westen mag met enige verwarring naar deze ontwikkelingen worden gekeken Het breken van de

monopoliemacht van wat Big Tech heet van Google tot Amazon van Apple tot Facebook staat ook hier hoog op

de agenda De hoeveelheid data over burgers en bedrijven die in handen is van de grote Amerikaanse firma s is

indrukwekkend en zorgwekkend Ook hier is er sprake van semi monopolies waarbinnen de klanten listig worden

gevangen

Het motief van de Chinese overheid lijkt tweeledig Allereerst is er de kennelijke notie dat de marktmacht van de

grote techbedrijven uit de hand gelopen is en de vermogensongelijkheid te groot wordt China had de vitaliteit en

de animal spirits van het kapitalisme nodig om de inhaaislag met het Westen aan te gaan Nu worden de scherpe

kanten monopolievorming en grote vermogensongelijkheid ervan afgeslepen

Hoewel de methodiek waarmee dat gebeurt al zorgen baart is het tweede motief van de Chinese staat

verontrustender De grote en groeiende dataverzameling van de tech industrie moet onder de hoede van de

overheid komen Naasthet geweldsmonopolie dat de Chinese staat evenals andere staten heeft is erook sprake

van het streven naar een kennismonopolie

Zie ook de maatregelen tegen cryptomunten die zich aan alle controle plegen te onttrekken De Chinese centrale

bank loopt nu voorbij de invoering van eigen digitale munt De mogelijkheid om daarmee het betalingsverkeer
nauwlettend te volgen is een potentiele totalitaire nachtmerrie

Zo tekent zich langzaam een verandering af in het Chinese economische model waarbi] de staat langdurig op de

achtergrond bleef om de economie laten bloeien maar nu de macht en de regie weer opeist Of dat op termijn ten

goede komt aan de welvaarl van de Chinese burger is de vraag Maar vast staat wel dat het laatste restje van de

illusie dat China uiteindelijkzal gaan lijken op het Westen op dit moment vervliegt

Het speelkwartieris over van Alibaba tot Tencent worden de teugels nu weer strak aangehaald

SECTIE OPINIE | EDITIE 1STE EDITIE

Boos op kangoeroe tribunaar
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door Cindy Huijgen

Peking Peking beschouwt het Oeigoerentribunaal als een toneelstuk met acteurs die zijn ingehuurd om de

reputatie van China te schenden Niets meer dan een neprechtbank waarvan de uitspraak niet eens bindend is

Gevluchte Oeigoeren zien in het volkstribunaal juist een belangrijke stap richting gerechtigheid Asiye Abdulaheb

47 heeft de a^elopen dagen de tweede hoorzitting op de voet gevoigd Zelfs al is het geen formeel juridisch

tribunaal het somt alle misdaden op die China tegen de Oeigoeren heeft begaan aldus de Oeigoerse die al 11

jaar in Nederland woont Dat is heel erg belangrijk

Het tribunaal in Londen buigt zich over de vraag of China schuldig is aan volkerenmoord in Xinjiang Voorzitter is

de Britse topjurist Geoffrey Nice voormalig aanklager van ex president Milosevic in het Joegoslavie tribunaal in

Den Haag

Eerder heeft Asiye zelf getuigd over haar rol bij het uitlekken van 24 pagina s aan Chinese staatsgeheimen over

Xinjiang en de dreigementen die daarop voigden

Mijn accounts op Twitter en Facebook worden regelmatig gehackt en ik ontvang doodsbedreigingen

China heeft het Verenigd Koninkrijk gevraagd de hoorzitting te verhinderen maar de Britse regering laat weten dat

dit tribunaal los staat van de regering Het Verenigd Koninkrijk zou niet moeten toestaan dat mensen geruchten

over China verspreiden Daarmee ondermijnen de Britten het vertrouwen tussen onze landen aldus de Chinese

ambassadeur in Londen

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gaat in de tegenaanval door de ruim honderd getuigen voor

leugenaars uit te maken Het maakt niet uit hoeveel acteurs en actrices er worden ingehuurd of hoeveel

hoorzittingen er worden gehouden ditblijft een kangoeroe tribunaal aldus woordvoerder Zhao Lijian Chinese

staatsmedia schrijven over een toneelstukje

CINDY HUIJGEN | SECTIE BUITENLO ND | EDITIE NEDERL^kND

Nieuw Zeeland is te Nederlands
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De Maon partij in Nieuw Zeeland is een petitie gestart om de naam van het land te veranderen in Aotearoa de

naam die de oorspronkelijke bevolking voor het land heeft gekozen in haar eigen taal Te Reo Maori De huidige

naam zou herinneren aan het kolonialisme

MAORI PARTIJ WIL IN VIJF JAAR ALLE STEDEN EN DORPEN ANDERE NAMEN GEVEN

Het wordt echt tijd dat Te Reo Maori wordt hersteld als de officiele taal van het land schrijven partijieiders Rawiri

Waititi en Debbie Ngarewa Packer in een statement We zijn een Polynesisch land wij zijn Aotearoa De naam

met de betekenis land van de lange witte wolk zou het land verbinden Aotearoa is inclusief Het spreekt van

onze voorouders die ons toestemmen met zijn alien op dit eiland te wonen

Het uiteindelijke doel van de partij is het herstellen van alle Te Reo Maori namen van dorpen steden en andere

plaatsen door het hele land in de komende vijf jaar Wellington zou dan bijvoorbeeld Te Whanganui a Tara gaan

Wij eilandbewoners zijn er klaar mee dat de namen bedacht door onze voorouders misvormd misbruikt 233499



en genegeerd worden Het is de 21ste eeuw Dit moet veranderen aldus de Maori partij

Te Nederlands

De party haalt ook Nieuw Zeelands link met Nederland aan als argument om de naam te veranderen Nieuw

Zeeland is een Nederlandse naam Zelfs de Nederlanders hebben hun naam veranderd van Holland naar

Nederland in hemelsnaam zegt Rawiri Waititi grappend

Deze vergelijking klopt niet helemaal Holland is immers een veelgebruikte andere naam van Nederland en we

hebben onze naam nooit veranderd

Maar Waititi s verwijzing naar Nederland komt niet uit het niets Het eiland heeft namelijk lang geleden zijn naam

gekregen van Nederlandse ontdekkingsreizigers die het destijds Nova Zeelandia noemden De Engelse James

Cook nam dit over en maakte er New Zealand van

De oorspronkelijke bevolking heeft niets te maken gehad met deze benaming en dus vinden de Maori dat de naam

het land en zijn bewoners niet goed representeert

Cultuurverandering

Nieuw Zeelandse bedrijven politici en andere publieke personen gebruiken de afgelopen jaren al steeds vaker de

naam Aotearoa naast Nieuw Zeeland maar daar is nog niets officieels van gekomen

De Nieuw Zeelandse minister president Jacinda Ardem zei afgelopen jaar nog dat ze het gebruik van de naam

Aotearoa zag als een positieve verandering Een officiele naamsverandering is nog niet onderzocht maar dat

men steeds vaker Aotearoa zegt is een welkome verandering volgens de politica

Toch is er ook verzettegen de plannen van de Maori partij De leider van de Nationalistische partij Judith Collins

heeft gevraagd om een referendum om het gebruik van de naam Aotearoa te verbieden Doordat bedrijven en

belangrijke personen de naam zijn gaan gebruiken zou die ingeburgerd raken als lets normaals zonder de

complete bevolking erbij te betrekken Volgens Collins zouden de meeste Nieuw Zeelanders de oude naam beter

vinden

We zijn een Polynesisch land wij zijn Aotearoa

WOUTER PEER | SECTIE LANDELIJK | EDITIE AD ALGEfVlEEN DAGBLAD
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Amerika en Latijns Amerika

Bolsonaro provoceert de democratie in Brazilie
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Fxtreem rechtse populisten kijken toe of het Bolsonaro lukt hetdemocratisch weefsel kapot te trekken

kskrant commentaa r
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Het was een onverwachte opsteker dat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro vorige week door de knieen ging

en zijn dreigementen tegen het hooggerechtshof weer inslikte Twee dagen eerderhad hij tijdens een speech nog

honderdduizenden mensen op lopen hitsen als de hoogste rechters die onderzoeken of Bolsonaro kan worden

vervolgd voor het verspreiden van nepnieuws niet zouden inbinden zou hun zomaar lets kunnen overkomen

Daar had hij natuuriijk niets lelijks mee bedoeld schreef Bolsonaro later in een verklaring Hij heefl het grootste

respect voor de rechteiiijke macht maar had zich per ongeluk een beetje laten meeslepen door het moment

Nu gebeurt dat wel vaker de president schopt al jaren tegen allerhande schenen Scheldt zijn opponenten uit en

wijst naar anderen als er dingen misgaan Het enige wat uniek was aan deze situatie is dat Bolsonaro zijn
excuses heeft aangeboden Maar uit alles blijkt dat hij een man is die de democratie minacht en geweld als een

handig middel beschouwt

Nu ziet een deel van de Brazilianen in Bolsonaro nog steeds de sterke man die het land nodig heeft maar een

groeiende meerderheid is niet bereid hem zijn desastreuze coronabeleid gewoon ontkennen dat 580 000 mensen

het leven heeft gekost te vergeven Bovendien is de corruptie alleen maar erger geworden evenals de inflatie en

de werkloosheid In de peilingen loopt Bolsonaro dan ook steeds meer achter op zijn rivaal oud president Lula da

Silva En dus maakt Bolsonaro de verkiezingen die volgendjaar worden gehouden bij voorbaat verdacht erzijn

aanwijzingen dat de stemcomputers gevoelig zijn voor fraude De vrees groeit dat hij geen verkiezingsnederlaag

zal accepteren

De parallel met Trump is vaker gemaakt en misschien moet ook Bolsonaro na een termijn het veld ruimen Maar

er is nog een lange weg te gaan tot de verkiezingen in oktober 2022 en extreem rechtse populisten over de hele

wereld kijken gemteresseerd toe of het Bolsonaro lukt om het weefeel van de Braziliaanse democratie voor die tijd

kapotte trekken De grootste gevolgen zijn voor Brazilie maar ook de rest van de wereld heeft reden tot zorg

SACHA KESTER | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DE VOLKSKRANT

Premier Henry van Haiti verdacht van de moord op president Moise
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De hoofdaanklager van Haiti heeft dinsdag een rechter gevraagd om premier Ariel Henry te vervolgen wegens de

moord op president Jovenel MoTse Ook vroeg hij om een uitreisverbod voor Henry

Aanklager Bed Ford Claude wil dat premier Henry antwoord geeft op de vraag waarom hij enkele uren voor de

moord twee keer heeft gebeld met een van de hoofdverdachten in de zaak Er zijn genoeg compromitterende
elementen om Henry te vervolgen schreef Claude aan de rechter Claude wilde Henry vorige week spreken maar

had daar een opdracht van de president voor nodig Dat was uiteraard onmogelijk omdat de president vermoord

is Henry weigerde te komen en zei dat hij zich niet liet afleiden door een politiek gemotiveerd onderzoek naar zijn
rol in deze zaak Daarop stapte Claude naar de rechter Henry heeft daar nog geen commentaar op gegeven

Jovenel MoTse werd op 7 juli vermoord door een commando dat uit tientallen mensen bestond In de dagen daarna

werden 26 Colombianen veelal ex militairen en 2 Amerikanen van Haitiaanse afkomst gearresteerd Al snel rees

de verdenking dat de moord van hogerhand was georganiseerd Eerder werd een in Florida wonende Haitiaanse

arts gearresteerd die als het brein achter de aanslag werd beschouwd

Maar nu verdenkt de aanklager premier Henry zelf Henry werd vlak voor de moord door MoTse tot eerste minister

00253^°®^^ nacht van de moord heeft hij twee keer gebeld met Joseph Badio een van de verdachten Op da23349g



moment bevond Badio zich in de buurl van Moise s huis Volgens de aanklager duurden de telefoontjes in totaal

zeven minuten Badio is een voormalige ambtenaar van het HaTtiaanse minister van Justitie die in mei ontslagen

werd wegens het overtreden van ethische richtlijnen Binds de moord is hij voortviuchtig

De rechter in de zaak is nu verplicht om een onderzoek in te stellen op basis van het verzoek van de aanklager Hij
heeft drie maanden de tijd om te bepalen of Henry voor de rechter meet komen

Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door bedreigingen Ambtenaren van de rechtbank zijn

ondergedoken toen zi] naar eigen zeggen onder druk werden gezet om namen en verklaringen in de dossiers te

veranderen Een rechter trok zich terug uit het onderzoek om persoonlijke reden nadat een van zijn assistenten

onder mysterieuze omstandigheden was overieden Ook aanklager Claude heeft extra bescherming gekregen

omdat hij bedreigd zou worden

Premier Henry maakte zaterdag bekend dat de belangrijkste politieke krachten op Haiti een akkoord hebben

bereikt over een interim regering in afwachting van presidentsverkiezingen en een referendum over een nieuwe

Grondwet De regering zou geleid worden door Henry zelf

PETER GIESEN | SECTIE TEN EERSTE | EDITIE DEVOLKSKRANT

Andere bronnen Trouw

Buitenlandse handel

Prijsvechter Primark wil af van vervuilende wegwerpmode
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Primark wereidkampioen in ultragoedkope kleding wil een circulair en duurzamer bedrijf worden De lerse uitbater

van zo’n vierhonderd grote kledingwinkels introduceerl woensdag een tienjarenplan om het eigen bedrijf en de

keten van leveranciers te vergroenen Over de vorderingen gaat het doorgaans gesloten modebolwerk jaarlijks

verslag uitbrengen

De prijsvechter belooft onder meer dat de kleding in 2025 langer — niet vijf maar dertig keer wassen — zal

meegaan en twee jaar later ook te recyclen is Dan gaat ook alle weggooiplastic in de ban Verder moet in 2030 de

C02 voetafdruk in de toeleveringsketen zijn gehalveerd en streefl het bedrijf naar een leefbaar loon voor alle

werknemers in de toeleveringsketen

‘Dat vergt grote investeringen maar ik wil daar geen bedrag op plakken’ zegt Lynne Walker die wereldwijd

verantwoordelijk is voor het duurzaamheidsplan Ondanks die hogere kosten belooft de budgetketen de prijzen niet

te verhogen ‘We hebben nu ook al honderddertig mensen in dienst die werken aan verduurzaming Bovendien

hebben we een trackrecord in het continu veriagen van onze kosten
’

De intemationale modesector staat onder grote druk om te verduurzamen zekersinds in 2013 in Bangladesh de

kledingfabriek Rana Plaza instortte en meer dan duizend werknemers om het leven kwamen Ook Primark liet daar

kleding maken Sindsdien hebben Primark en veel andere intemationale modebedrijven een akkoord getekend om

de werkomstandigheden in de fabrieken te verbeteren
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Modebedrijven strooien veelvuldig met termen als ‘eeiiijk’ ‘duurzaam’ en ‘circulair Maar de Nederlandse

consumentenwaakhond ACM waarschuwde eerder dit jaar dat de mode een van de sectoren is die zich het meest

schuldig maakt aan ‘greenwashing’ pretenderen duurzamerte zijn dan de werkelijkheid rechtvaardigt Voor de

consument is het moeilijk om bedrijven onderling te vergelijken want er zijn geen vastgestelde regels voor

verslaglegging over verduurzaming

Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

Primark heeft wel een externe accountant ingehuurd die de rapportage van de duurzame voortgang zal

^ntroleren Verder werkt het bedrijf samen met verschillende externe partners zoals WRAP en de Ellen

^^Arthur Foundation die zich inzetten voor de transitie naar circulair ondernemen Met CottonConnect werkt

an uitbreiding van zijn in 2013 gestarte programma voor duurzame katoen

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

PrimBescherming persoonlijke le\ enssfeer

gepromoveerd onderzoeker op het gebied van duurzame kleding aan de TU Delft had

graag gezien dat de doelen van Primai concreter waren ‘Je kunt met deze doelen veel kanten uit Volgens welke

methoden ga je rapporteren Als hetzo vaag blijft is het voor de buitenwereld moeilijk om de beloftes te

verifieren
’

Natascha

Bescherming persoonlijke le\ issfeer

Bescherming persoonlijke le\ entsfrer

Ze ziet het voornemen om de C02 voetafdruk in de keten te halveren als een van de weinige concrete doelen

maar acht dat nauwelijks haalbaar zonder minder te produceren Door de enorme aantallen die Primark

«roduceert is ook een andere doelstelling in zijn ogen bijna onmogelijk boeren opieiden om meer regeneratieve

iandbouwmethodes te gebruiken — waarbij de bodem niet wordt uitgeput
Bescherming persoonlijke le\ ensaeer

and zal niet iedereen direct overtuigd zijn veiwaJiL digemeeii

a^de lerse prijsvechter hier niet bepaald een duurzame reputatie heeft ‘De link tussen lage prijzen en

In Kevin Tulip van Primark Benelux

Hij w^t
lage etniek b^taat hier absoluut We hebben al veel werk verricht de afgelopen tien jaar maar gaan daarover nu

het gesprek merhet publiek aan We moedigen iedereen aan om vragen te stellen
’

RICHARD SMITVSECTIE OVE^ICHT

Klimaat

Green Deal ook bij dure enerM^
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De piekende prijs voor gas en stroori^is geen reden om meer tijd te nen^ voor de overgang naar duurzame

Waren we daarmee juiSt^^maar eerder begonnen zei hij in het

Europees Parlement Nu is het volgens hem zaak om niet te vertragen maartevversnellen

Een huishouden is door de prijsstijgingen per jaar al gauw honderden euro s duuro^ uit Dat is deels te wijten aan

de hogere prijs die energiebedrijven moeten betalen voor de uitstoot van C02 erken

klimaatmaatregel Maar dat verklaart slechts ongeveer eenvijfde van de prijspiek De rest is simpelweg het gevolg
van tekorten

energie vindt eurocommissaris Frans

een

Wie nu roept dat de EU te snel gaat met de zogeheten Green Deal heeft het volgens hem mis

00253 233499
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Stevig klimaatdebat voQrho ^° inngn ntrijHBescherming persoonlijke le\ enssfeet

iVi 15 09 2021 IWOORDEN 573 | HET FINANCIEELE DAGBWD | PAGINA 23Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

kreeg gisteren een voorproefje van de hete herfet die hem wacht Tijdens

een debat met het Europarlement in Straatsburg was er stevige kritiek op het pakket aan klimaatwetten dat de

Nederlander vlak voor het zomerreces presenteerde Het goede nieuws is dat veel Europarlementariers die met

de plannen moeten instemmen de noodzaak van drastische stappen lijken in te zien De moeilijkheid is dat er veel

onenigheid bestaat over de beste aanpak

□Xmeeste weerstand gaat uit naar het plan om een C02 prijskaartje te hangen aan de verwarming en verkoeling

ibouwen en wegtransport Consumenten zullen dit in hun portemonnee voelen De hoop is dat deze

^venten hun huis beter gaan isoleren en een klimaatvriendelijker auto aanschaffen Maar de angst bestaat

dat de ko^n daarvan voor velen niet te dragen zijn ook al komt er een sociaal klimaatfonds dat moet bijspringen

Eurocommissaris Frai
Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

van
Bescherming persoonlijke le\ ensaeer

consul

Ook is niet ietween oveituigd van de effectiviteit van de maatregel ‘De politieke kosten zullen extreem hoog zijn

fen de impact op^t klimaat is erg laag’ zei de liberale Europarlementarier Pascal Canfin De Fransman die de

»mars van de ‘gelkhesjes’ in eigen land niet vergeten zal zijn liet weten dat zijn fractie Renew aan een

alTematiefwerkt \

Vooial uit Poolse hoek klinfit kritiek In de Poolse energiehuishouding nemen fossiele brandstoffen zoals kolen nog

een \^el grotere plaats in darKjn de meeste andere lidstaten en het land aast op likse financiele steun om de

Zalew ska van de Poolse regeringspartlj PiS zel dat er nu al vijftig miljoen

Europe^nen zijn die aan energiearmoede lijden en dat dit aantal ‘de komende jaren waarschijnlijk zal verdubbelen’

als Brus^l zijn zin krijgt

transformatie te kunnen maken

De Nedeii^dse Europarlementarier Rob Roos van JA21 noemt de Green Deal van de Europese Commissie

waarvan deVlimaatwetten de uitwerking zijn ‘een onverantwoord experiment met onze economie’ Volgens Roos

vallen de kosten van de transformatie vele malen hoger uit dan de Commissie nu begroot Hij zou Never zien dat

Brussel zich minder bemoeit met de markt die dan vanzelfwel komt met de benodigde innovaties

GroenLinks Europarlementarier Bas Eickhout is ook niet tevreden maar om een heel andere reden Het

wettenpakket van

van broeikasgassen in 2030 met 55 te vetlagen ten opzichte van 1990 Dat zou nodig zijn om niet achterop te

raken bij het einddoel van klimaatneutraliteit in 2050

heefl de naam Fit For 55 meegekregen verwijzend naar het doel om de uitstoot

Eickhout had Never een hoger tussendoel gezien zodat we nu van Fit For 65 zouden spreken Hij ziet een

belangrijke rol weggelegd voor de Europese regels voor staatssteun ‘We moeten stoppen met het financieren van

fossiele brandstoffen
’

Er was niet alleen kritiek De Duitse Europarlementarier Peter Liese van de christendemocratische EVP de

grootste fractie in het Europarlement liet zich positief uit overde plannen ook over het plan om de C02 uitstoot

van auto’s te belasten Tegenstanders wijzen er echter op dat dit niet zo verwonderlijk is aangezien het altematief

voor deze maatregel het sneller uitfaseren van de verbrandingsmotor vooral op verzet zou stuiten in Lieses

thuisland

I sloot af door te benadrukken dat de ELNidstaten zich ‘wettelijk verplicht’ hebben om de netto uitstoot

van broeikasgassen in 2050 tot nul te reduceren Daarna richtte hij zich tot zijn critici ‘We mogen het niet steeds

hebben over de kosten van de transitie zonder het te hebben over de kosten van nietsdoen Hopelijk denken de 23349900253



mensen die kritiek hebben op Fit For 55 dear ook aan
’

MATHIJS SCHIFFERS | SECTIE NIEUWSBescherming persoonlijke le\ enssfeet
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Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Gel sjes dooi TerwijI het kwik gaat dalen zullen energiekosten de burgerBescherming persoonlijke le\ enssfeer

peentjes n zweten

Bescherming persoonlijke le\ enssfeei
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Ten^l het kwik gaat dalen zullen energiekosten de btlrg^peentjes doen zweten

Het grat een hete herfet worden voor eurocommissaris Fr^

torenho^energieprijzen Automobilisten hebben nog nooit zoveel moeten betalen voor benzine Op de mat dreigt

^binnenkorreen lelijke energienota te ploffen Uitgerekend nu zoekt de PvdA er steun voor klimaatplannen die de

nrijs verderzUJIen opdrijven

Europa wordt geteisterd door

M^rdere lidstat^zien inmiddels een nationaal debat ontstaan overde betaalbaarheid van energie In Spanje en

Finl^d zijn menserkde straat opgegaan In de wandelgangen van het Europees Pariement deze week in

Straaisburg wordt al\efluisterd over gele hesjes

Europese klimaatplannen dreigt de consument precies te raken waar het

nu pijn d6et De euroklimaatpaus wil leveranciers van brandstoffen voor transport en verwarming van huizen laten

betalen voor C02 uitstootrechten Bedrijven rekenen de kosten vaak moeiteloos door aan de consument

Een belangrijke pijier van

Angst bij de consument is niet onterecht Leveranciers van elektriciteit zitten al in het Europese C02

handelssyste^ Afgelopen voor]aarwas ersprakevan een recordprijs De burger kreeg de rekening

zocht dinsdag in een eerste debat over het maatregelenpakket de vlucht naar voren

door te benadrukken dat ongeveer een vijfde van de huidige prijsstijging kan worden toegeschreven aan stijgende

C02 prijzen

gepresenteerd

Verderwijst hij op de stabiele tarieven voor hernieuwbare energie Dus in plaats van verlamd te raken ofte

vertragen vanwege de prijsstijgingen moeten we de transitie nu versnellen

Tot die tijd moeten lidstaten de vervelende effecten van zijn plannen maar compenseren door zo suggereert de

eurocommissaris bijvoorteeld de btw te veiiagen Verder wil de sociaaldemocraat een klimaatfonds optuigen om

mensen met een kleine portemonnee te helpen Nederlanders zullen in de praktijk echter vooral betalen om

inwoners van andere lidstaten te helpen Een op de drie Polen gebruikt bijvoorbeeld nog steenkool om zijn huis te

verwarmen

Dat de bouw van meer windmolens onze energierekening zal laten dalen horen Nederlanders al jaren Door een

stapeling van belastingen is er echter nog weinig van te merken

SECTIE BUITENLAND | EDITIE NEDERLAND
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Bescherming persoonlijke le\ anssfeet

Van onze redactie

buitenland

Odo In Noorwegen rijden meer Tesla s dan waar ook in Europa steden zijn autovrij of autoluw energie wordt

gei^nnen met waterkracht en het land denkt in 2030 klimaatneutraal te zijn

Toch werd maandag de langstzittende premier Ema Solberg weggestemd door een links en nog groener blok

Noorwegen

verkoop van oli^n gas goed voor bijna de helft van de export Uitstoot in het buitenland hoeft Noorwegen niet

mee te tellen \

ig met kraakheldere ^orden zelf schoon zijn maar het beleid thuis wordt gesubsidieerd door

De opbrengst van de fo^iele export wordt al jarenlang deels opgepot in een fonds dat met 1 1 biljoen tot de

grootste terwereld behoork

Maar het knaagt Dus willen voomi de Groenen de fossiele brandstofbedrijven uiterlijk per 2035 sluiten Solberg

heeft nooit een datum durven noen^n haar verwachte opvolger de sociaaldemocraat Jonas Gahr Store

evenmin want zo n 7 van de Noremwerkt in de olie en gaswinning

De sociaaldemocraten moeten op zoek n^ partners De Groene Partij zou een logische zijn maar dan dreigt

men de kip met de gouden eieren te slachterK

SECTIE BUITENLAND | EDITIE NEDERLAND

Deze mail is verzonden door @minbuza nl
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From ]
Required Attendee

Location

I mporta

■isruint
Non

ens^l T Bespr^injgi^bassadeteam KAB DSH

Mails aan mij gericht
Thur 9 16 2021 8 00 00 AM

Thur 9 16 2021 9 00 00 AM

Bescherming persoonlijke le\

Categones
Start D^teOiflia
End fe Tlmej

Bescherming persoonlijke le\ enssft

Beste collega s

PJjaezen graag de uitnodiging voor een bespreking morgen tussen het ambassadeteam Kabul en DSH over de koers van NL OS

t ffv Afghanistan

Zoals met

elder J

Bescherming persoonlijke le\ enssfe

besproken vindt de bespreking piaats in ds crisiibiuiuiLetit en ik zullen ons lets voor 09 00 dear

Bescherming persoonlijke le\ enssfei

arteTijlfe groet

Bescherming persoonlijke le\ ens l ler

Bescherming persoonlijke le\tnsEf r

Bescherming persoonlijke le\ Issfeer

Bescherming persoonlijke leJpnsaei

Bescherming persoonlijke le\ Insffeer

Bescherming persoonlijke le\tnssfeer

00254 233419



To @minbuza nl]
From

Wed 9 1 10 08 09 AM

^elingen n a v toename aantal asielverzoeken

Wed 9 15 2021 10 08 10 AM

Subject fRE Mail

Received]Bescherming persoonlijke le\ an

Dank J seen spammen goed om te weten

Hoop d^t je pnet^en grote pot thee voor de buis zit voor het debat Of zit je ergens op BZ

5 minbuza nl
Bescherming persoonlijke le\ in sfeer

From

Sent wc dag 15 sepfember 2021 10 43

5 minbuza nl

FW Miii ^selingen n a v toename aantal asielverzoeken

dan ^r y voor het spammen Dit is wel een goed overzicht

To

Bescherming persoonlijke le\ 1

L

sfeFiom @minbuza nlBescherming persoonlijke le\

^
Sei iti^oepsdpg 15 septi ber2021 10 38

@minbuza nlTo

^ I @minbuza nl
Bescherming persoonlijke le\

Su lret Majflw s^lingyn n a v toename aantal asielverzoeken

ierbij
Bescherming persoonlijke le\

yie allwustus 21 Rappel voor herbevestiging instructie procedure asielverzoeken

llyflueu^us Zl Mail aan pIv CdP met verzoek opnieuw rappel te sturen

jfLMi^l Mail n a v telefonische rappel verzoek herbevestiging instructie procedure asielverzoeken

l6im\ 21 M bulletin toegenomen beschermings asielverzoeken

12jjfu\\’21 Rappel voor herbevestiging procedure asielverzoeken

yfu\\ 21 Verzoek herbevestiging procedure asielverzoeken a g v significante stijging in aanvragen

januari 21 Mail KAB aan DAO waarin benadrukt wordt dat situatie verslechtert

iJb januari 21 Mail KAB aan Den Haag waarin aangegeven wordt dat aantal asielverzoeken toeneemt

Bescherming persoonlijke le\ et g ir

Bescherming persoonlijke le\ 3 ir

roe

Bescherming persoonlijke le\ 3 f si

assy of the Kingdom of the NetherlandsBescherming persoonlijke le\ 3 s 3

1 l@minbuza nl

y hfftps www government nI m inistries ministry of foreign affairs
Bescherming persoonlijke le\

Bescherming persoonlijke le\ sf8er

Bescherming persoonlijke le\ ir isfeer

Bescherming persoonlijke le\ i issfeer

Bescherming persoonlijke le\ nssfeer

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

00255 233652
Tcv
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To @min buza nl]
T@minbuza nl1

@minbuza nl] DAO ^Ef

@minbuza nll

Cc @minbuza nl]

@minbuza nl]

Fjumi
feet Wed 9 15 2021 11 52 25

Subject RE Vraag over t

Received

Bescherming persoonlijke le\

i^he assistentie

9 15 2021 11 52 00Af

Bescherming persoonlijke le\
M had tijdens haar ontmoeting hier al hulp aangebo^e^^

fer gekomen dan het aanbod met een prijskaartje van 1 min zonder te

^^ifriTlVlisschien dat DAO AFPAK nog lets meer heeft al zullen die op dit moment wel

bat dat zo enigszins vertraagd gaat beginnen Met greet

v Voorzover mij bekend zijn ve nje
Bescherming persoonlijke le\erJfe^pet^II 1^1 wJt dat dan Wel ZOU kutin

I helemaal opgeslokt worde et

®minbuza nlim
Imetnationale en diplomatiek pelani

g 15 September 202l l2 55nt woe ns

@minbuza nlTo

5 minbuza nl | j

@minbuz^ jT^ C

6 minbuza nlCc

Imetnationale en diplomaliekB oelangen @minbuza nl

Subject Vraag over technischeyessistentie var

BesteImetnationale en diplomatiek belanger

M heeft gisteren ook een telcon gehad

Zie daarvan verslag hieronder
Internationale en diplomatiek lelangen

Hebbenjullie misschien

zicht op wa deze t^hnische assistentie precies inhoudt {voor nu en wat we dan in het fiche kunnen zetten Hierbij ook de

link naar het gespfeksfiche 12 4a xxx Gespreksfiche pull asideBescherming persoonlijke le\ Joex fbuzaservices nlenssj

Mocht IK vocydeze vraag niet aan het juiste adres zijn dan hoor ik dit graag

Internationale en diplomatiek lelangen

Internationale en diplomatiek belanger
het was een zeer hartelijk gesprek Volgende kwam aan de orde

z

Internationale en diplomatiek belangtnl

Internationale en diplomatiek rela^g m

Internationale en diplomatiek letadgen

Internationale en diplomatiek mgen

Internationale en diplomatiek lelangen

Internationale en diplomatiek belangen

00256 240142
Tuv

show 52 redactions
Met vriendelijke groet
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Bescherming persoonlijke le\ en ^eer

Directie Noord Afrika en Midden Oosten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP Den Haag
Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag
^131^

Bescherming persoonlijke le\ enssfei

gbminbuza nl

Imetnationale en diplomatiek lelangen

Bescherming persoonlijke le\ airesfeer

00256 240142



To @minbuza nl1 @minbuza nll

A @minJ t3za nl1 J @mii za nl]
inbuza nl]
@minbu7a nn

|@minbuza n

@minbuza n^~nr
PK I

We^15 2021 12 31 54 PjfA
FW^[RIJK] Interventies v2 n Seow iot b abu

Wed 9 15 2021 15^ 55 ™

Bescherming persoonlijke le\ en

ent

Subjecr
Recniwd

1^er\ enj4s van Seoel tot KalBescherming persoonlijke le\ 9 docxen

s

@minbj«hZa^l
fit^be 7021 13 18

uza nl S

i^rt vrijbTac lO se
eer — —iBescherming persoonlijke le\ er

za nl ^@minbuza nl DGES j ^@nninbuza nl DGBEB

5 minbuza nl DAO @minbuza nl DAM @minbuza nl

@nninbuza nl DEL g minbuza nl BRE PSC

@minbuza nl NYV CDP

@minbuza nl BAG CDP

|@minbuza nl GEV CDP

@minbuza nl

« To

inbuza §yi1mbi^a nl

| g r inbuzjKlil DWH

C
^ g miQ^za nl DAF

■ KAB CDPA^
a nl^ PAR CDP

DP i
@minb iza nl^

jDVB

@mit 6uza n^
Bescherming persoonlijke le\

1 inbuza nl^ B

minbu

@minbuza nl lOB

@minbuza nl LON CDP

@minbuza nl BIS

@minbuza nl

DP

inbuAiv
_

ju^^ nl BLN Cg
milnbuza nl DSO

Ajtgmln
@rHinbuza nl WiBescherming persoonlijke le\ ns^

@minbuza nl |
i®minbuza nl SKO CDPug4 nl TOK CDP @minbuza nl SAR CDP

@mlnbuia nl ESA @mlnbuza nl
Bescherming persoonlijke le\ ensa^

iu[
_^mlnbuza nl BEi jLDP
il^ ctj [RIJK] lnter\^Tit es vafi Seoul tot Kab

10 September 2021uiht u dit Ja€nrcht iiet goed lezen Beldjk dan de online versie

Bescherming persoonlijke le\ 3] ^ sfeir

|viinisierie van buiienianase ^^aKen

Berichtenverkeer

Bescherming persoonlijke le\ 3 ^ er

Bescherming persoonlijke le\ inifee

InternI]
Bescherming persoonlijke le\ ei ssfe

t

Intervemies van Seoul tot KabulBescherming persoonlijke leAnssper

ESAan

Bescherming persoonlijke le\ 3 |fsfeer
Verzonden op 10 September 2021 13 18

SamenvattingBescherming persoonlijke le\ issfeer

Bljgaande notitie geeft een ontkennend antwoord op de vraag of er succesvolle voorbeelden bestaan van het

nnet mllitaire Inzet Introduceren van een nieuw staatsbestel met respect voor mensenrechten behalve In

^ebieden waar daar al een institutionele basis voor was Bij de succesvolle voorbeelden van de introductie van

een nieuw staatsbestel direct na de Tweede Wereldoorlog Duitsland Japan en Zuid Korea kon gebruik worden

gemaakt van bestaande staatsinstellingen Dit in tegenstelling tot latere pogingen van nation building in

landen met een patronage clientele systeem zoals Irak en Afghanistan

Bescherming persoonlijke le\ inssf er

Bescherming persoonlijke le\ issfeer

Commentaar

Reacties aan ESA [kritisch opbouwend en verdiepend op dit bericht worden op prijs gesteld om zo de analyse
aan te scherpen Deze analyse is behulpzaam bij het bepalen van volgende beleidsstappen

Bescherming persoonlijke le\ issfeer

Bericht
00257 233457

Tlv
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ESA kreeg de volgende vragen voorgelegd

Bestaan er succesvolfe voorbeefden van het met militaire inzet introduceren van een nieuw staatsbestel en

respect voor mensenrechten^ behalve in gebieden waar daar al een basis voor was

Bescherming persoonlijke le\ enssfeet

Bij we ke missies heeft de intemationale gemeenschap na de Tweede Wereldoorfog de beoogde doeien behaaid

en bij welke niet

Er bestaan geen succesvolle voorbeelden van het met militaire inzet introduceren van een nieuw staatsbestel

•met respect voor mensenrechten^ behalve in gebieden waar daar al een institutionele basis voor was

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Bij ma^uccesvolle voorbeelden van de Introductie van een nieuw staatsbestel direct na de Tweede Wereldoorlog
Duitsicund Japan en Zuid Korea kon gebruik worden gemaakt van bestaande staatsinstellingen Dit in

tegenstelling tot latere pogingen van nation building in landen met een patronage clientele systeem zoals

Irak en Afgnanistan

Bescherming persoonlijke le\ enssfrer

De doelstelling v^ een interventie is niet altijd zo ambitieus als nation building Er kunnen drie typen
jnterventies worderKpnderscheiden a gevechtsoperaties counter insurgency b stabiliteitsmissies

fwaaronder opbouw inetituties als vorm van nation building en c afschrikking In de twintigste eeuw zijn bij

V^schillende missies gedeeltelijk succesvolle resultaten behaaid Het succes van interventies was na 1945

wekkieiner dan daarvoor elvmet name in de 21^® eeuw is deze verder afgenomen als gevolg van de ambitieuze

poli^ke doelstellingen die zi n verbonden aan missies

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

Bescherming persoonlijke le\ enssfeei

Jn de TOtitie is gebruik gemaakt v^ onderzoek naar interventies door RAND en van het rapport van de

AmerikaOTse Special Inspector General for Afghan Reconstruction SIGAR In de laatste rapport stelt deze dat

w^eropD^wmissies over het algemeew slecht verlopen maar dat widespread recognition that they go poorly
has ^^prkv^ted U S officials from pursuing them Om die reden wordt door SIGAR bepleit om de kennis en

ofs cKt gebied in ieder geval te ben^uden en te verdiepen

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

a

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

ericlr ns

I DGES DGBE^VB DSH DAO DAM DMM DIE DWH DEU BRE

BRN CDP DAF NYV CDP lOfe AIV KAB CDP BAG CDP LON CDP BLN CDP PAR

rD^GFV rPP RTS DSO WAS CDPN

Aan

Bescherming persoonlijke le\ enssfeer

TOK CDP SAR Cuh sku lpk bbL LPK

Opsteller

Kenmerk ESA100921 2

BeleidsType

Prioriteit Routine

Rubricering Rijks Intern

Verslag InfoCategorie

I
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain Information that is not Intended for you If you are not the addressee or If this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministerie van Buitenlandse Zaken

00257 233457



Interventies van Seoul tot Kabul

Vraagstelling

ESA kreeg naar aanleiding van de notitie ‘Vragen en lessen na de val van Kabul’ de volgende
deelvragen vooigelegd

Bestaan er succesvolle voorbeelden van het met militaire inzet introduceren van een nieuw

staatsbestel en respect voor mensenrechten behalve in gebieden waar daar al een basis voor

was

Bijwelke missies heeftde internationale gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog de beoogde
doelen behaald en bij welke niet

Historlsche voorbeelden van ‘nation building^

1 Er bestaan geen succesvolle voorbeelden van het met militaire inzet introduceren van een

nieuw staatsbestel met respect voor mensenrechtenj behalve in gebieden waar daar al een

institutionele basis voor was

2 In de koloniale tijd zijn Westerse landen er wel in geslaagd een nieuw staatsbestel aan

ingelijfde gebieden op te leggen Deze kolonien hadden hiermee echter niet larger een

soeverein bestuur en de mensenrechten werden met voeten getreden En lang niet alle staten

overleefden het vertrek van de voormalige kolonisator or^eschonden
3 Bij de succesvolle voorbeelden van de introductie van een nieuw staatsbestel direct na de

Tweede Wereldoorlog Duitsland Japan en Zuid Korea kon gebmik worden gemaakt van
bestaande staatsinstellingen de Duitse eenheidsstaat sinds 1871 het Japanse instituut van de

keizer en bijbehorende bestuursapparaat en de door Korea in 1945 overerfde instituties van de

Japanse bezetter sinds 1905

4 Daarbij werd voortgebouwd op een ‘Weberiaanse bureaucratie’ gekenmerkt door een hoge
mate van professionalisering procedures en onpersoonlijke relaties Dit in tegenstelling tot

latere pogii^en van ‘nation building’ in landen met een patronage clientele systeem zoals

Irak en Afghanistan
^

5 Direct na de Koude Oorlog kwam de nadruk te liggen op containment afschrikking en

handhavir^ van de status quo conform aanbevelir^ George Kennan Policy Unit van het

State Departement
6 Halverwege de j aren ’60 deed de dominotheorie opgeld waarmee uitbreiding van de

communistische invloedsfeer met militair ingrijpen diende te worden bestreden In Zuid

Vietnam steunde de VS het autocratische en cormpte regime van president Diem en na diens

dood dat van een verdeelde militaire raad Noord Vietnam werd actief gesteund door China

en de Sovjetunie
7 Na de Koude Oorlog in 1989 met de ineenstortir^ van de Sovjetunie had de VS wederom de

vrij e hand om aan actieve vredeshandhaving te doen en grotere doelstellii^en van ‘nation

buildir^’ na te streven hierin voorzien van brede internationale steun via de VN

Succesfactoren interventies

8 De doelstelling van een interventie is niet altijd zo ambitieus als ‘nation building’ Er kunnen

drie typen interventies worden onderscheiden a gevechtsoperaties ‘counter insurgency’ b

stabiliteitsmissies waaronder opbouw instituties als vorm van ‘nationbuilding’ en c

afschrilddng Onderzoekvan RAND 2019 naar 145 Amerikaanse interventies sinds 1900

00258 234234



stelt dat 63 van het totaal aantal politieke doelstellingen volledig werd berdkt 29

gedeeltelijk en slechts in 8 niet
^

9 Het succes van interventies was na 1945 wel kleiner dan daatvoor en met name in de 21®
®

eeuw is deze verder afgenomen als gevolg van de ambitieuze politieke doelstellingen die zijn
verbonden aan stabilisatiemissies vredeshandhaving reconstmctie ‘nation building’

10 Hoe ambitieuzer de doelstelling hoe kleiner de kans dat deze wordt behaald Ter illustratie

toegepast op Irak betekent dit dat het politieke doel om Sadam Hussein te verwij deren werd

behaald maart mei 2003 het doel Iraakse steun aan terroristen te bedndigen gedeeltelijk
werd behaald maart mei 2003 en dat het creeren van een vreedzaam vrij Irak niet werd

behaald mei 2003 december 2011 Het bestaan van een Iraaks programma voor

massavemietingswapens dat de formele aanleiding voor het ingrijpen vormde is overigens
nooit aar^etoond

11 Daarbij speelt mee dat stabilisatiemissies de laatste decenniavooral plaatsvonden in landen

zonder ‘Weberiaanse’ staatsinstellingen In praktijk leidden ze tot de versterking van

parallelle systemen die de vaak reeds zwakke staatsinstellingen verder ondermijnden
12 De stabilisatiemissies op de Westelijke Balkan in Bosnie Herzegovina Kosovo en

Macedonie waren succesvol in het behalen van het voomaamste politieke doel het

voorkomen van nieuwe gewapende conflicten in en tussen de nieuwgevormde staatkundige
eenheden A1 deze nieuwe landen kwamen voort uit het voormalige Joegoslavie dat onder

president Tito 1953 1980 redelijk goed ontwikkelde staatsinstellii^en kende Zelfs hier

vormden het opzetten en hervormen politieke en democratische instituties het oiganiseren

vanvrije en eerlijke verkiezii^en het cre^en van een stabielemunt en de terugkeervan
ontheemden en vluchtelingen grote uitdagingen waaraan niet geheel is voldaan De Dayton
akkoorden voldeden als regelir^ voor het bevriezen van de conflicten maar volstonden niet

als raamwerk voor harmonieuze staatkundige opbouw
13 Naast de kwaliteitvan de institutionele basis is ernog een aantal aanvullende factoren van

invloed op het verloop van stabilisatiemissies Dit zijn a het niveau van economische

ontwikkeling b de intensiteit van het conflict c de mate waarin een land etnisch heterogeen
is en d bemoeienis door landen in de regio EU in Bosnie positief en Pakistan in

Afghanistan negatief “Whereas Yugoslavia was a stror^ state broken up by internal

tensions Afghanistan has been a weak state pulled apart by its neighbours”
’

14 Als factor voor het succes bij alle drie de typen interventies legt RAND ook een relatie met

factoren die niet te maken hebben met de ontvangende staat maar met de zendstaat Hoe

sterker de positievan deze in de wereldorde hegemonie VS versus andere opkomende
machtscentra hoe groter de kans op succes Er wordt ook een positieve relatie gelegd met de

omvai^ van de ir^ezette troepen Cubacrisis 1962 invasie Irak 2003 maar het effect hiervan

is in de regel slechts kortstondig en de relatie is minder sterk bij stabilisatiemissies

Afghanistan

15 Deze laatste observatie punt 14 doet de Amerikaanse Special Inspector for Afghan
Reconstruction SIGAR ook ten aanzien van de missie in Afghanistan “US officials
believed the solution to insecurity was pouring ever more resources into Afghan institutions

but [ ] thefundamentalproblems were unlikely to be addressed by changing resource

levels The US government was simply not equipped to undertake something this ambitious in

such an uncompromising environment no matter the budget
16 Het inspectierapport constateert dat er in 20 jaar wel degelijk zakenzijn bereikt in

Afghanistan de levensverwachting nam toe van 56 naar 65 jaar kindersterfte halveerde het

BNP per capita verdubbelde het alfabetisme nam toe met 28 onder jongens en 19 onder

00258 234234



meisjes Dit nog afgezien van de waarschijnlijke vermindering van de terroristische dreiging
in het Westen gedurende die periode De kanttekening die het rapport maakt is dat dit tegen
zeer hoge kosten tot stand is gekomen en dat de duinzaamheid hieivan onduidelijk is

17 SIGAR stelt dat wederopbouwmissies over het algemeen slechtverlopenmaar dat

‘widespread recognition that they go poorly has notprevented US officialsfrom pursuing
them Om die reden wordt bepleit om de kermis en capaciteit op dit gebied te behouden en te

verdiepen In de woorden van een geciteerde voormalige Amerikaanse viersterren generaal

‘‘After the Vietnam War wepurged ourselves ofeverything that had to do with irregular

warfare or insurgency because it had to do with how we lost that war In hindsight that was

a bad decision After all declining to prepare after Vietnam did notprevent the wars in Iraq
andAfghanistan instead it ensured they would become quagmires

18 Het is volgens het inspectierapport niet uitgesloten dat de intemationale gemeenschap in de

toekomst wederom de noodzaak voelt ergens ter wereld grootschalig in te grijpen of door

politieke logica incrementeel van klein naar groot groeien Het blijft daarom volgens het

rapport nodig te investeren in militaire en civiele capaciteiten die benodigd zijn voor

stabilisatiemissies om de kloof tussen doelen en capaciteiten zo Mein mogelijk te maken

ESA 7 September 2021

^Nemutullah Bizhan 2015 Continuity A idandRevival State Building in South Korea Taiwan Iraq and

Afghanistan The Global Economic Governance Programme University of Oxford GEG Working Paper
2015 109 oktober2015
^
RAND Characteristics ofSuccessful U S Military Interventions 2019

^ Idem

Special Inspector General for Afghan Reconstruction What we need to learn lessonsfrom twenty years of
Afghan reconstruction August 2021
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From

Locatipm
Imppfmn

Accepted Voortgang startgesprek volgende stappen NLs AFGH beleid

Sta^Date Tlme

Ena Date Time

MS Teams

Normalce

Fri 9 17 2021 8 30 00 AMBescherming persoonlijke le\ enj

Fri 9 17 2021 9 30 00 AM

Bescherming persoonlijke le\ erfssfeer
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