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Plaag van geweld
65 jaar ontwikkelingssamenwerking, lijken we wat te missen?
Caroly Houmes, directeur IJM in Nederland
We kijken terug op ruim zes decennia ontwikkelingssamenwerking. Lijken we
misschien wat te missen? Laten we beginnen met drie verhalen. De verhalen van
Laura, Sushil en Mariamma, en van Bruno.
Laura van 10 woont met haar vader, broertje en zusje in Korogocho, een van de
sloppenwijken van Nairobi, Kenia. Sinds haar moeder is overleden aan aids, kruipt haar
vader ’s nachts naast Laura en verkracht haar. Buren die het horen, houden zich stil.
Wanneer Laura op een dag wil douchen, wordt zij door een buurman de publieke badruimte
in gesleept en verkracht. Als hij klaar is, gooit hij haar 50 cent toe en zegt dat ze haar mond
moet houden. Ook op weg naar school is Laura niet veilig. Ze wordt een klein kamertje
ingetrokken en weer verkracht. Dit keer krijgt zij 75 cent naar zich toegeworpen. Dit is
blijkbaar de enige prijs die verkrachters verwachten te betalen.
Sushil en zijn vrouw Mariamma werkten in een steengroeve in Bangalore, India, toen zij
werden benaderd om in een fabriek te komen werken, waarbij hun een voorschot van enkele
tientallen euro’s werd beloofd. Het leek een gouden kans. De fabriekseigenaar eiste echter dat
ze voor hem bleven werken totdat de lening was afbetaald. Maar hij betaalde amper genoeg
om van te kunnen eten, laat staan om af te kunnen betalen. Sushil en Mariamma zaten vast in
slavernij. Toen hun kinderen ziek werden, probeerden ze te vluchten. De eigenaar spoorde
hen echter op. Sushil werd aan een boom vastgebonden en bruut in elkaar geslagen.
Mariamma werd verkracht. Het was de eerste van vele keren, en ze was niet de enige. Het
verhaal wordt bizarder. Bij een vluchtpoging van enkele andere slaven gijzelde de eigenaar
drie mannen uit hun dorp van herkomst. Hij liet publiekelijk bekend maken dat hij de
mannen vasthield en martelde totdat de gevluchte slaven zouden terugkomen. Blijkbaar had
hij totaal geen angst voor arrestatie door de politie.
Bruno woont in een sloppenwijk in Nairobi, Kenia. Elke dag verkoopt hij zijn leren riemen in
de stad. Het geld dat hij verdient stuurt hij naar zijn familie. Op een dag stopt er een grote

auto naast hem. Voordat hij beseft wat er gebeurt, wordt hij de auto in gesleept. Het is de
politie. Bruno wordt samen met enkele andere mannen naar een bos gebracht. De politie
beschuldigt hen ervan dat zij een televisie hebben gestolen. Om hen tot een schuldverklaring
te dwingen, worden ze gemarteld en in een cel gegooid. Na twee weken worden zij officieel
beschuldigd van overval, een misdaad waar de doodstraf voor gegeven kan worden. Al die tijd
heeft de familie van Bruno geen idee waar hij is. De rechter vraagt niet om bewijsmateriaal.
Een advocaat kan hij niet betalen. Bruno wordt vastgezet zonder voorgeleiding. Zonder
advocaat kan dit jaren duren. Bruno’s gezin verarmt omdat de kostwinnaar wegvalt. Naar de
politie stappen heeft blijkbaar geen zin.
We kijken terug op 65 jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. We kijken terug op
paters, protestanten en humanisten die verzuilde hulp aanboden aan arme mensen met
onbekende ziektes. We zien overheden, donoren, hulp- en ontwikkelingsorganisaties die veel
werk verzetten, steeds meer samenwerken en steeds beter meetbare resultaten boeken. Dit
boek staat vol met cijfers en succesverhalen.
En toch: bovenstaande verhalen zijn waargebeurd, en helaas zeer recentelijk. Wat zien we
dan over het hoofd? Het lijkt zo’n troosteloos resultaat in toch redelijk stabiele en
veelbelovende landen! Voormelde verhalen laten zien hoe een plaag van geweld de levens
vernietigt van de armste mensen op de wereld − juist omdat zij arm zijn. Het is een plaag die
de pogingen om hen uit armoede te helpen ondermijnt. Als we de droom om armoede te
beëindigen willen laten uitkomen en mensenrechten voor iedereen willen waarborgen, dan
moeten we deze plaag beëindigen.
Verborgen plaag van geweld
Uit onderzoek van de VN (2003) blijkt dat de grootste angst van inwoners van sloppenwijken
niet is uit hun krot te worden gezet, ziek te worden of honger te lijden, maar slachtoffer te
worden van geweld. Veilig zijn voor geweld wordt door de armsten belangrijker gevonden
dan huisvesting en inkomen. We hebben het hier niet over geweld door oorlogen of in
conflictsituaties, maar over dagelijks geweld: politiegeweld, verkrachting, huiselijk geweld,
ordinaire landjepik, of illegale detentie. De Wereldbank vult het plaatje van geweld aan in
haar krachtige studie Voices of the poor (2000): armen (vrouwen en meisjes in het bijzonder)
hebben in hun dagelijks leven het meest te vrezen van dagelijks geweld. Het wordt gezien als
hun ‘grootste probleem’.
Is armoede dan inherent verbonden aan geweld zoals we armoede haast ook automatisch
linken aan sloppenwijken en gebrekkige hygiëne? Een klein uitstapje als analogie. Ongeveer
90 procent van de mondiale besmettingen met malaria vindt plaats onder de allerarmsten.
We weten dat het niet zo simpel is dat ‘armoede’ de oorzaak is van malaria: het zijn
muskieten en de malariaparasiet die malaria veroorzaken. Maar het zijn helaas wel de armen
die geen middelen of kennis hebben om muskietennetten in te zetten. Gesimplificeerd
gesteld: de armen sterven aan malaria, de rijkeren in het algemeen niet. Zo is het ook met
dagelijks geweld. ‘Armoede’ is niet de oorzaak van geweld tegen de armen. Het zijn
gewelddadige mensen die de armen geweld aandoen. En kennelijk worden de armen hier niet
tegen beschermd. Het is een plaag die als een zwerm sprinkhanen over de levens van de
armsten kan zwermen, zonder dat er aan te ontkomen is. Er is groeiend bewijs dat de armen,
zelfs in redelijk stabiele en ‘succesvolle’ ontwikkelende landen, veel meer dagelijks geweld
ervaren dan de rest van ons (WHO 2002) en dat de armen regelmatig geweld noemen als hun

grootste angst en grootste probleem. (Habitat International 1995) Deze plaag is vaak een
verborgen plaag: angst voor vergeldingen en schaamte zorgen ervoor dat we goed moeten
kijken om het plaatje compleet te krijgen.
Gebrek aan bescherming
Dat juist de armsten zo kwetsbaar zijn voor geweld, komt voor een belangrijk deel door een
falend rechtssysteem. Laura moest bijvoorbeeld binnen 72 uur worden onderzocht door de
enige bevoegde onderzoekarts die beschikbaar was in een stad waar jaarlijks 150.000
verkrachtingen plaatsvinden. Bij Laura kwam dit onderzoek te laat. Ze was vogelvrij, terwijl
de daders zich geen seconde druk hoeven te maken om opgepakt en berecht te worden.
Ook het verhaal van Sushil en Mariamma staat niet op zich. Wereldwijd worden er volgens de
Global Slavery Index (2013) 29,8 miljoen slaven gehouden, meer dan ooit in de
wereldgeschiedenis. En de eigenaren proberen hun misdaden nauwelijks te verhullen. Want
al is slavernij verboden, de kans dat slavenhouders in bijvoorbeeld India door de bliksem
getroffen worden, is feitelijk groter dan dat zij zullen worden berecht.
Bruno deelt zijn lot met 10 miljoen (!) mensen, die jaarlijks wereldwijd in voorarrest komen.
In de armste landen zit driekwart van de gevangenen in voorarrest. Zij worden
gevangengehouden zonder veroordeeld te zijn. In een land als Kenia kan het zeventien jaar
duren voordat een zaak voorkomt, in India is de gemiddelde looptijd vijftien jaar. De Open
Society Justice Initiative (OI 2010) concludeert dat deze (overvolle) gevangenissen bijna
volledig vol zitten met arme mensen. Mensen die zich geen advocaat kunnen veroorloven.
Gebroken rechtssysteem
In veel ontwikkelingslanden is het rechtssysteem zo gebroken dat het systeem de armsten
niet beschermt. De VN concludeert in Making the law work for everyone (2008) dat 4
miljard mensen niet worden beschermd door de wetten in hun land. Zonder rechtshulp
krijgen ze te maken met corrupte politieagenten, met openbaar aanklagers die onvoldoende
middelen bezitten om hun werk effectief te doen, met rechters die niet of nauwelijks zijn
getraind. Rechtszaken worden zonder opgaaf van reden uitgesteld, dossiers raken kwijt. Er
wordt zelden of nooit moeite gedaan om tijdens het proces trauma’s van slachtoffers te
verzachten. Of zaken worden afgehandeld in officiële landstalen terwijl de armen vaak
dialecten spreken. Mijn collega’s in de bijna twintig kantoren van waaruit wij werken bij
International Justice Mission kennen deze verhalen maar al te goed. Volgens Amnesty
International (2004) zoeken veel armen geen gerechtigheid omdat ze weten dat ze die toch
niet zullen verkrijgen.

Dat het rechtssysteem bij ons effectief werkt, is zo vanzelfsprekend dat we er vaak niet bij
stilstaan. Als we de kraan opendraaien denken we ook niet aan de zorgvuldig aangelegde
leidingen en het systeem hierachter, zo gewoon vinden we het. Zo is het ook met ons
rechtssysteem. In ontwikkelingslanden zijn de pijpleidingen vaak zo gebroken dat de rijken
hun veiligheid gewoon straffeloos kunnen inkopen, door privébeveiliging te betalen of door
goede connecties te hebben met de plaatselijke politieautoriteiten.
Constante ondermijning
Allereerst verwoest deze plaag van geweld individuele levens. Het is de onzichtbare schade
die de slachtoffers het meeste leed berokkent. Geweld verhoogt het aantal depressies,
zelfmoorden, paniekaanvallen, alcoholmisbruik, en posttraumatische stress disorders. (WHO
2007) Door het wegvallen van de kostwinnaar van het gezin, bijvoorbeeld in het geval van
illegale detentie, moeten kinderen het gat invullen en kunnen zij niet langer naar school. Zo
ondermijnt geweld pogingen om uit armoede te komen.
De plaag heeft op landelijk niveau een remmend effect op economische groei. In 2011 deed de
Wereldbank onderzoek naar de kosten van geweld voor de ontwikkeling van een land.
Crimineel geweld verminderde de groei in een land met twee tot drie punten van het bruto
nationaal product. En andere studies tonen aan dat door geweld de groei werd verminderd
tussen de 3,1 en 7,8 procent in landen in Centraal- en Zuid-Amerika. (World Bank 2011)
Onderzoek onder vrouwen in Gagpur, India, wees uit dat 13 procent van de vrouwen geen
betaald werk kon doen omdat zij werden mishandeld. (WHO 2002) Zomaar wat
voorbeeldjes.
Daarnaast ondermijnt dagelijks geweld initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking. Het is
een understatement dat mondiale armoede een van de meest complexe problemen is. Er is
een eindeloze rij ‘knoppen’ waar de spelers in de ontwikkelingssamenwerkingswereld aan
draaien: opleiding, toegang tot sanitair, hygiëne, eten, beschikbaarheid van natuurlijke
hulpbronnen, gezondheidszorg, infrastructuur, een goed werkend financieel systeem, en ga
zo maar door. Deze knoppen staan sterk in verbinding. Zo versterkt diarree als gevolg van
slechte hygiëne het hongerprobleem doordat voedingsstoffen niet voldoende worden

opgenomen, maar is het wegnemen van diarree door middel van WASH nog geen oplossing
voor de hongerproblematiek.
Keren we nog een keer terug naar het thema geweld. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (2002) is school de plaats waar seksueel geweld tegen
minderjarige meisjes het meest plaatsvindt. Het is de reden waarom meisjes in
ontwikkelingslanden hun opleiding niet afmaken. En zo ondermijnt dagelijks geweld the girl
effect. Of neem microkredieten. In potentie kunnen deze een leven geweldig opbouwen. Maar
wanneer een arme weduwe niet beschermd wordt tegen landjepik door een machtige
dorpsgenoot, zal de lening niet het gewenste effect hebben. Ook heeft een medische post geen
zin wanneer de families die er gebruik van zouden moeten maken in slavernij worden
vastgehouden.
Met deze voorbeelden stellen we niet dat onze pogingen om iets voor de armsten te
betekenen in de afgelopen 65 jaar niet goed of nutteloos zouden zijn. Integendeel! Ze zijn
juist zó belangrijk dat ze het verdienen te worden beschermd tegen de plaag van geweld. Alle
energie die we de afgelopen decennia in ontwikkeling hebben gestoken en alle geboekte
resultaten zijn belangrijk. Ze geven hoop en zijn vaak vitaal gebleken in de verandering van
levens. Helaas moeten we wel concluderen dat deze inspanningen de verwoestende kracht
van dagelijks geweld en de gevolgen hiervan niet hebben kunnen tegenhouden. Sterker nog:
de plaag van geweld en corruptie raast ook over (een deel van onze) ‘eigen’ projecten. Welke
ontwikkelingswerker kent geen voorbeeld van corruptie of het stelen van eigendommen?
Politieke keuzes
Handhaving van de wet is een vereiste om de plaag van geweld te bestrijden. Een door de VN
gesponsord rapport concludeert dat een goed functionerend rechtssysteem, inclusief ferme
rechtshandhaving, noodzakelijk is om individuen een stabiele leefomgeving te bieden en hen
te beschermen tegen geweld en uitbuiting. (VN 2008) Rechtssystemen zelf worden door de
Wereldbank een key contributor genoemd voor de ontwikkeling van de economie van een
land. Rechtshandhaving geeft ook een noodzakelijk gevoel van veiligheid.
De belangrijkste manier om het geweld te stoppen, is de gebroken rechtssystemen te
herstellen. De Nederlandse overheid is terughoudend geweest om zich actief te bemoeien met
versterking van rechtssystemen − post-conflictgebieden uitgezonderd. Het gaat te ver om de
redenen hiervoor uitgebreid toe te lichten, maar problemen door corruptie en politieke
weerstand van ontvangende landen spelen een grote rol. Voorzichtige pogingen om
bijvoorbeeld politieapparaten te verstevigen hadden in de jaren tachtig en negentig soms een
averechts effect. Zo werden nieuw aangeleerde ondervragings- en onderzoekstechnieken
gebruikt tegen de eigen (arme) bevolking in plaats van tegen criminelen, namelijk om het
schaarse inkomen van politieagenten aan te vullen. Grote politieke tegenstand was het (te
verwachten) effect, waarna dergelijke programma’s weer gauw werden geschrapt. Het
algemene beleid om niet te interveniëren in politieke activiteiten van ontvangende landen
bleef jaren overeind.
Ook projecten van de Wereldbank, een van de grootste donoren, worden vooral gemeten op
directe economische impact. Interne beleidskaders hebben er ook bij de Wereldbank altijd
voor gezorgd dat niet werd geïnvesteerd in versterking van rechtssystemen. Sinds kort erkent
de Wereldbank gelukkig dat zij het belang van rechtshandhaving niet meer kan negeren.

Oud-president Robert Zoellick verwoordde het aldus: ‘De meest fundamentele voorwaarde
voor duurzame ontwikkeling is een effectieve rechtsstaat.’ (2008) Desondanks heeft de
Wereldbank nog geen projecten opgezet die zich primair focussen op versteviging van
instituties als de politie, openbaar aanklagers of rechtbanken.
Het is tijd dat Nederland en overige donorlanden en -organisaties onderkennen dat het
versterken van rechtssystemen net zo’n belangrijke ‘knop’ is voor de ontwikkeling van een
land als bijvoorbeeld schoon drinkwater en scholing. Rechtshandhaving en functionerende
rechtssystemen zijn een voorwaarde voor ontwikkeling.
Hoop
Koloniale erfenissen maken dat de pijpleidingen van de juridische systemen soms bewust
ontworpen zijn om armen te onderdrukken. Het is echter wel mogelijk te bouwen aan een
krachtig politiekorps, een geloofwaardig openbaar ministerie en een functionerend
rechtssysteem. We kunnen hoop putten uit het feit dat ook onze samenleving zich niet van de
ene op de andere dag heeft ontwikkeld. Corruptie en geweld waren in het Westen niet meer
dan honderdvijftig jaar geleden nog aan de orde van de dag.
En gelukkig zijn er ook recentere voorbeelden van samenlevingen waarin de plaag van geweld
aanzienlijk is ingedamd. Met een fonds van de Bill en Melinda Gates Foundation heeft
International Justice Mission een concept getest in Cebu, de Filipijnen. In samenwerking met
de lokale overheid zijn politieagenten en openbaar aanklagers getraind, werd ondersteuning
verleend bij reddingsoperaties en werden lokale organisaties geholpen bij het verbeteren van
hulp aan slachtoffers. Na vier jaar wees onafhankelijk onderzoek uit dat er 79 procent minder
kinderen werden verhandeld voor seks. (IJM 2010)
In de Democratische Republiek Congo werd in 2012 een mobiele rechtbank opgezet. Er
werden trainingen gegeven en gewerkt aan bewustwording dat verkrachting een misdaad is,
waarvoor daders gestraft moeten worden. Met de veroordeling van 189 daders werd aan
straffeloosheid een halt toegeroepen. (OIJM 2012)
De wijze waarop de Braziliaanse overheid de strijd tegen moderne slavernij is aangegaan, is
nog een hoopgevend voorbeeld. Speciaal in het leven geroepen teams organiseerden
verrassingsbezoeken op landerijen. Tussen 1995 en 2010 werden 38.031 verdachten
gearresteerd.1 Het aantal veroordelingen valt echter zeer tegen. De pijpleiding is helaas nog
niet goed aangesloten in de coördinatie met de openbaar aanklagers.
Koerswijzigingen
Helaas is het niet zo eenvoudig te stellen dat het versterken van rechtssystemen in
ontwikkelingslanden de oplossing is die een einde maakt aan mondiale armoede.
Rechtshandhaving is ook niet de enige oplossing voor de plaag van dagelijks geweld, maar
wel een sterk onderbelichte voorwaarde voor ontwikkeling. Uiteraard moet ook aandacht
worden besteed aan onderliggende maatschappelijke, politieke en economische problemen
die geweld veroorzaken, zoals werkloosheid, een gebrek aan kansen, lokale culturen etc.
Het ondermijnende effect van dagelijks geweld op de ontwikkeling van de armsten moet zo
snel mogelijk stoppen. Hiervoor moet de discussie veranderen. Het is tijd dat donorlanden en
ontwikkelingsorganisaties erkennen dat een einde maken aan straffeloosheid bij geweld net

zo belangrijk is als geld steken in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs of sanitaire
voorzieningen. Natuurlijk zijn er al miljoenen dollars en euro’s gestoken in het momenteel zo
populaire concept van rule of law. Helaas hebben veel programma’s die onder deze noemer
worden uitgevoerd weinig te maken met de daadwerkelijke opbouw van rechtssystemen. De
grootste percentages worden – niet geheel onlogisch – besteed in post-conflictgebieden. In
bestaande rechtsordes heerst er aarzeling om te mengen in politiek en rechtssystemen,
waardoor geld onder de noemer van rule of law uiteindelijk besteed wordt aan bijvoorbeeld
monitoren van verkiezingen, ontwikkeling van vrije pers of het tegengaan van piraterij − niet
aan het beschermen van zwakken tegen het geweld van de sterkeren, wat toch wel de kern
van rule of law zou moeten zijn. Toegegeven: het is geen simpele opgave en er is nogal wat
politieke daadkracht vereist. We moeten erkennen dat dergelijke programma’s complex zijn.
Maar als we willen luisteren naar de schreeuw ‘everyday violence is what we fear most’ dan
kan het niet anders of we besteden meer aandacht en geld aan ‘goed bestuur’, ongeacht de
complexiteit en fragiliteit van dergelijke programma’s. Een voorbeeldje: van het huidige
Nederlandse HGIS ODA (2013, 4,22 miljard euro) gaat wel 377 miljoen euro naar ‘vrede,
veiligheid en stabiliteit’. Maar hiervan is maar 41 miljoen euro bestemd voor goed bestuur.
En hierbij ligt de nadruk op de bevordering van veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in
post-conflictlanden. Zo volgt Nederland de heersende internationale trend van onder andere
USAID en de Wereldbank om slechts rond de 1 procent van het donorbudget daadwerkelijk
aan rule of law te besteden. Een gemiste kans.
Er is geen nieuwe wetgeving nodig, de wetten zijn er al. Nieuwe instituties hoeven ook niet te
worden opgezet. Het is nu vooral tijd te gaan uitvoeren. Nu de algemene onderwerpen van
veiligheid en rechtsorde, zeker ook in Nederland, toch wel duidelijk op de politieke agenda
staan, is het de hoogste tijd de voorzichtige koerswijziging van de Wereldbank te volgen. De
post-2015 doelen moeten juist op dit onderwerp krachtig en meetbaar worden geformuleerd,
zonder vooral de nadruk te leggen op de algemene strijd tegen terrorisme en zonder te blijven
steken in algemeenheden. Dat is pas écht consultatie met het Zuiden. Nederland heeft hierin
veel expertise te bieden.
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Meer over de plaag van geweld is te vinden op
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