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I 

 

Voorwoord 

 

In het verleden las ik het boek ‘Mislukte staten’ geschreven door Noam Chomsky.  Het 

prikkelde mijn interesse inzake de internationale visie, vooral uitgaande van de Verenigde 

Staten, op hoe staten dienen te functioneren. Het oefent een diepgaande impact uit op hoe naar 

staten gekeken wordt en het internationaal interventierecht. De Verenigde Staten labelt 

diverse staten als mislukt wat een, vaak gewelddadige, interventie rechtvaardigt met onder 

andere humanitaire rampen en oorlog en gevolg. Paradoxaal kenmerken gebreken ook steeds 

meer oppermachtige westerse systemen. Niettemin slagen deze staten er niet in een spiegel 

voor te houden. Zij beschouwen zichzelf als rechtvaardig handelen vanuit een almachtig 

democratisch westers perspectief.  Het zet aan na te denken over de algemeen aangenomen 

internationale visie en het hiermee samengaande interventiebeleid tegenover staten die niet 

functioneren volgens de elementaire aanvaarde universele principes. Laatstgenoemde zijn 

echter zo breed dat de beginselen tevens van toepassing zijn op ettelijke westerse systemen, 

inclusief de Verenigde Staten die Afghanistan als ‘falende staat’ beschouwen. Het verbreedde 

mijn visie inzake het vanzelfsprekend aannemen van internationale perspectieven. 

 

De kritische, voor mij uitdagende, visie van Chomsky in combinatie met de grote media-

aandacht inzake de probleemsituatie in Afghanistan trokken mijn aandacht. De noodzaak aan 

afbakening en mijn aanzienlijke interesse inzake de drugsfenomenen, die zich doorheen de 

opleiding criminologie ontwikkelde, resulteerde in het onder de loep nemen van de sterk 

ontwikkelde opiumteelt in Afghanistan. Het zoeken naar samenhang tussen bovenstaande 

topics behelsde voor mij een grote uitdaging. Een prikkeling welke mij enorm veel inzet, 

doorzettingsvermogen en energie kostte.  

 

In eerste instantie vormde de toevloed aan bijna uitsluitend Engelstalige vakliteratuur een 

gigantische drempel in contrast met de tijdsdruk. Niettemin wierp het zijn vruchten af en 

ontwikkelde ik immens binnen de Engelse taalkunde. Een tweede moeilijkheid omvatte 

vooral de combinatie van mijn masterproef met mijn werk op de Sociale Dienst van de 

Jeugdrechtbank, horecawerk gedurende de weekends en intensieve sportbeoefening. Ik wil in 

dit kader dan ook enkele collega’s oprecht bedanken.  
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Gedurende de moeilijke periodes zorgden zij ervoor dat ik het evenwicht tussen mijn werk en 

masterproef kon bewaren. Geen vanzelfsprekendheid en daarom een voortreffelijk staaltje van 

collegialiteit.  

 

Dan zijn er natuurlijk ook nog mijn ouders die mij gedurende mijn volledige studiecarrière 

steeds hebben gesteund. Op essentiële keerpunten slaagden zij er in mij te motiveren met de 

juiste woorden. Het geluk is ons niet steeds op een gouden schotel aangeboden. Het maakt het 

behalen van dit diploma een onbetaalbare wederdienst voor de moeilijke momenten en het 

geduld die mijn ouders voor mij opbrachten.  

 

Als laatste maar daarom niet minder onbelangrijk wil ik mijn professor Tom De Corte 

bedanken. Hij zag me op regelmatige basis afhaken en opnieuw de draad opnemen. 

Desondanks stond hij steeds met dezelfde openheid en inzet klaar om mij de juiste richting te 

wijzen. 
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Inleiding 

 

Niemand ontgaat de omvangrijke aandacht van de media en politiek omtrent de algemene 

probleemsituatie in Afghanistan. De onophoudelijke (inter)nationale oorlogstoestand, een 

ineffectieve overheid, economische teloorgang en fragmentatie van het sociale landschap 

dragen bij tot de stempel ‘falende staat’ dewelke Afghanistan, al dan niet terecht, anno 2014 

kenmerkt. Deze studie hanteert de Nederlandse benaming voor het concept om het werk vlot 

leesbaar te maken. Voorgenoemde Afghaanse situatie, het projectkader van deze studie, 

oefent een diepe criminologische relevante impact uit op zowel nationaal als internationaal 

niveau. Het brengt een waaier van problemen met zich mee zoals humanitaire rampen, 

regionale destabilisatie, burgeroorlogen met de daarbij horende vluchtelingenproblematiek, 

een snel opkomende transnationale illegale drughandel, georganiseerde misdaad, regionale 

conflicten, het in gedrang komen van (inter)nationale onrust en onveiligheid en schending van 

de mensenrechten.  

 

In kader van een verdere afbakening viel mij in de vakliteratuur de kanttekening inzake de 

opiumteelt op. De media belicht grotendeels de aanhoudende oorlogssituatie en corruptie 

maar vergeet hierbij vaak de rol van de papaverteelt. Het maakt een onmiskenbaar deel uit 

van de schrijnende situatie in Afghanistan. In 1991 werd Afghanistan, op Birma na, werelds 

grootste producent van papaver.  Een steeds grotere fabricage leidde ertoe dat Afghanistan in 

2007 93% van de wereldwijde productie in handen had.  Ondanks  de vele pogingen tegen 

illegale productie, kende deze door de jaren heen een grotere groei. Momenteel kent 

Afghanistan een fase van algemene stabiliteit wat betreft de papaverteelt. Deze situatie is 

echter broos en kan snel weer een negatieve wending aannemen in gebieden waar de 

onveiligheid het grootst is. Het omvat vooral de regio’s waar de overheid weinig invloed heeft 

waardoor de controle en de handhaving van de wet bemoeilijkt wordt.  De samenhang van 

deze economische activiteit met bovenstaand projectkader resulteert in de afbakening van de 

literatuurstudie tot de opiumteelt in Afghanistan. De economische activiteit omvat een grote 

criminologische relevantie gezien het gepaard gaat met een hoge graad van corruptie en het de 

financiering mogelijk maakt van burgeroorlog en terrorisme. Het vormt een essentiële 

drempel in de wederopbouw van Afghanistan. 
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Bovenstaande vaststellingen resulteren in de doelstelling van de voorliggende masterproef. 

Het omvat het leveren van een bescheiden bijdrage aan het inzicht op welke manier de illegale 

opiumteelt in Afghanistan zich positioneert in het al dan niet falen van de Afghaanse staat. 

Het is niet de bedoeling om oplossingen of antwoorden te bieden voor de problematische 

situatie in Afghanistan. De literatuurstudie beoogt eerder een inbreng te bieden in het inzicht 

omtrent oorzaken en achtergronden van zowel het huidig algemeen kader in Afghanistan als 

de ontwikkeling hierin van de opiumteelt. Beiden zijn doorheen de geschiedenis 

onoverkomelijk met elkaar verbonden. Voortvloeiend uit voorgaand onderzoek tracht de 

studie richting te geven aan de onderzoeksvraag of er al dan niet sprake is van Afghanistan als 

‘falende staat’. De studie pretendeert niet hierop het juiste antwoord te bieden maar eerder een 

kritische nuancering ten aanzien van het vanzelfsprekend internationaal labellen hiertoe. 

 

Om informatie inzake deze studie te vergaren maakte de studente gebruik van boeken vooral 

afkomstig van de Universiteit Gent, internetartikels, wetenschappelijke artikels opgezocht via 

Elin en onderzoeksrapporten afkomstig van het UNODC. Het betreft dus een theoretische 

literatuurstudie. Om gericht op zoek te gaan werd in eerste instantie gezocht rond de topics 

‘Afghanistan’ en ‘failed state’. Deze onderzochte literatuur maakte mogelijk diepgaander te 

graven op veel voorkomende thema’s zoals ‘the modern state’, ‘effective governance’, 

‘political goods’, ‘soevereignity’, ‘drugmarkets’, ‘opium’ en ‘narcostate’ waardoor de studie 

vorm kreeg. Verwijzingen en bibliografieën in aanbevolen en steeds weerkerende 

vakliteratuur maakte diepgaander en gerichter op zoek gaan mogelijk. 

 

Met de logische opbouw van vier hoofdstukken tracht het werk tot bovenstaande 

doelstellingen te komen. Het eerste hoofdstuk behelst een theoretisch kader omtrent een 

‘falende staat’. Aan de hand van deelvragen tracht de studie hiertoe een kritisch inzicht te 

bieden. Wat is de oorsprong van het fenomeen een ‘falende staat’? Is het huidige 

internationaal kader inzake een ‘falende staat’ een vanzelfsprekende maatstaf? Verschillende 

verschijningsvormen karakteriseren het fenomeen naargelang het land en omstandigheden 

waarin het zich manifesteert. Een grote verscheidenheid aan definities en interpretaties 

kenmerken hierdoor de literatuur. Dit maakt het van belang te duiden wat deze studie verstaat 

onder een ‘falende staat’. De uiteenrafeling van de ontstaanscondities en verschillende 

dimensies, voorzien van een cassante noot, vormen de handvaten langs waar de 

zwaartepunten in hoofdstuk twee worden uiteengezet.  
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De weerspiegeling van de kernpunten van een ‘falende staat’ in de historiek van Afghanistan 

maakt een aftoetsen mogelijk van eerstgenoemde met de Afghaanse situatie.  

 

Een beschrijving van de historiek van Afghanistan in hoofdstuk twee maakt niet enkel de 

vergelijking mogelijk met de wortels en de ontwikkeling van het fenomeen een ‘falende staat’ 

beschreven in vorig hoofdstuk. Het draagt eveneens bij tot een inzicht inzake de oorzaken van 

de economische, politieke en sociale probleemsituatie. De historische uiteenzetting is tevens 

noodzakelijk om de condities waarin de opiumteelt is gegroeid te kaderen.   

 

Het derde hoofdstuk bestaat als gevolg uit een probleemanalyse omtrent de huidige illegale 

opiumteelt in Afghanistan. Hoe is de opiumeconomie gegroeid? Waarom is het een probleem? 

wie zijn de belanghebbende actoren? Wat zijn de consequenties? Om deze vragen te 

beantwoorden maakt de studie gebruik van cijfermateriaal en het beschrijven van  trends 

omtrent omvang en aard van deze illegale economische activiteit.  Het is van belang om te 

duiden dat deze hedendaagse problematiek historisch ontwikkelde en zich situeert in een 

kluwen van omstandigheden.  Het doel hiervan is de lezer duidelijk maken hoe het probleem 

is ontstaan, hoe het tot haar huidige omvang is gegroeid en welk aandeel het uitmaakt in de 

probleemsituatie van Afghanistan. 

 

De hoofdstukken beogen bij de lezer een duidelijk beeld inzake de ontwikkeling van de 

Afghaanse opiumteelt en hoe deze zich inbedde in het ruimer projectkader.  Een historische 

beschrijving van Afghanistan en de kritische uiteenzetting van het concept ‘falende staat’ 

beoogt inzicht te verwerven in het al dan niet terecht labelen van Afghanistan. Het laatste 

hoofdstuk tracht dan ook een samenvatting te bieden van de bekomen bevindingen doorheen 

de studie. 
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Hoofdstuk 1:  Wat is een ‘falende staat’? 

1. ALGEMEEN 

De internationale gemeenschap wijdt de laatste jaren heel wat aandacht aan het begrip 

‘falende staat’ als gevolg van de diepgaande, diverse en wereldwijde gevolgen. De 

internationale politiek beschouwt het verschijnsel als een uitdaging met diepgaande gevolgen 

voor de internationale veiligheid. Laatstgenoemde is afhankelijk van de stabiliteit van de 

individuele staten die de internationale gemeenschap vorm geven.1  

 

Terroristische organisaties maken gebruik van ‘falende staten’ om zich te organiseren wat de 

internationale gemeenschap angst inboezemt. Men moet echter verder kijken dan deze 

internationale terroristische bedreiging. Een ‘falende staat’ resulteert namelijk in een waaier 

van problemen zoals humanitaire rampen, regionale destabilisatie, burgeroorlogen, een 

vluchtelingenproblematiek, een snel opkomende illegale wapen- en drughandel, 

georganiseerde misdaad en het in gedrang komen van (inter)nationale rust en veiligheid.2 

 

De kwalificatie van een ‘falende staat’ is afhankelijk van het operationaliseren van het 

fenomeen. Om dit te bewerkstelligen vertrekt dit hoofdstuk vanuit de definitie van een 

‘moderne staat’. Het vormt de maatstaf in de perceptie van het al dan niet falen van een staat. 

Naargelang de visie omvat het concept ‘moderne staat’ een grote verscheidenheid aan 

omschrijvingen. Het behelst dan ook geen eenvoudige opgave om de grote verscheidenheid in 

manifestatie ervan te reduceren tot één definitie. Dit alles maakt het van belang om binnen 

deze studie te vertrekken vanuit een beschrijving van het concept ‘modern staat’. 

 

Hierna volgt het discours van een ‘falende staat’. Een tekort aan capaciteit van de overheid en 

een gebrek van de publieke autoriteiten om effectieve controle uit te oefenen binnen de 

grenzen van het beleid kenmerken het fenomeen.  

                                                           
1 YANNIS, A., ‘State collapse and its implications for peace-building and reconstruction’, Development and  
Change, 2002, 33(5), 821-823. 

2 KHAN, H.A., ‘Failed states and the lack of good governance’ in In search of better governance in South Asia 
and beyond, JAMIL, I., ASKVIK, S. & DHAKAL, T.N., (eds.), Springer, New York, 2013, 73. 
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Het tekortschieten in het handhaven van de bovenstaande aangenomen verwachtingen inzake 

een ‘moderne staat’ leidt tot het falen  van een staat.3 Dit hoofdstuk tracht een coherent kader 

te bieden wat betreft het fenomeen ‘falende staat’ door het te situeren binnen een micro-, 

meso- en macrokader. 

2. DE ‘MODERNE STAAT’ ALS ACHTERGROND 

Het concept ‘moderne staat’ fungeert als maatstaf en oefent bijgevolg een grote invloed uit op 

de perceptie van het al dan niet falen van een staat.  De hedendaagse betekenis van het begrip 

ontstond in de 18de eeuw. Heel wat sociale, politieke en culturele veranderingen ten gevolge 

van de moderne, industriële revolutie in Europa kenmerkten deze periode. 

 

Naargelang de invalshoek en de visie omvat het concept ‘moderne staat’ een grote 

verscheidenheid aan interpretaties en omschrijvingen. Het behelst geen eenvoudig opgave om 

de grote verscheidenheid van beschrijvingen te reduceren tot één definitie. Het volgende 

gedeelte omschrijft als gevolg een typologie waarin de meest gedeelde karakteristieken liggen 

omvat. Het duidt geen precies model van een specifieke bestaande sociale of politieke 

structuur, eerder een algemeen aanvaarde richtlijn inzake het begrip ‘moderne staat’. Het 

betreft de gangbare notie van de staat in de moderne en sociale theorie. Ondanks de 

differentiaties in institutionele vormen, nationale geschiedenis en tradities geldt deze 

typologie als uniform type staat.4 

2.1. De westerse en wereldwijd aanvaarde conceptualisatie betreffende het begrip 

 ‘moderne staat’ 

Pierson beschrijft de ‘moderne staat’ als een geografisch, territoriaal gebied gekenmerkt door 

een legitieme autoriteit die macht over de bevolking uitoefent.5  

                                                           
3 MILLIKEN, J. & KRAUSE, K.,  ‘State failure, state collapse, and state reconstruction: concepts, lessons and 
strategies’ in State failure, collapse & reconstruction, Milliken, J., (ed.), Malden, Blackwell Publishing, 2003, 1-
2; JACKSON, R. & ROSBERG, C., ‘Sovereignty and underdevelopment: juridical statehood in the African 
crisis’, The Journal of Modern African Studies, 1986, 24(1), 1-2. 

4 NELSON, B., The making of the modern state: a theoretical evolution, New York, Palgrave MacMillan, 2006, 
1. 

5 PIERSON, C., The modern state, London, Routledge, 2004, 8-29. 
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Binnen deze jurisdictie claimt de staat het monopolie over legitiem geweld. Een eigenschap, 

ingelepeld door Weber, universeel aangenomen door de internationale gemeenschap. 

 

De auteur beschrijft de ‘moderne staat’ als belichaamd door een soevereine macht die het 

autoritaire,  politieke en wettelijk centrum voorstelt. Deze alvermogende eigenschap vestigt 

zich in de instituties, gebaseerd op constitutionele regels en procedures, van de 

gecentraliseerde staat. De handhaving hiervan gebeurt door een onpartijdige, bureaucratische 

en gerechtelijke entiteit gekenmerkt door een duidelijke hiërarchie en afgebakende 

verantwoordelijkheden.  

 

Belangrijk bij deze legale principes omvat de belichaming van de wil en de politieke missie 

van het volk waardoor de samenleving acties van de staat als legitiem en valide beschouwt. 

Het resulteert in de identificatie van de bevolking met de staat. De samenleving accepteert 

hierdoor de autoriteit van de staat en de hieruit voortkomende regels en orde. Hieruit vloeien 

coalities voort tussen de staat en de samenleving, een basisvereiste in functie van een 

vredevolle samenleving. Jackson omschrijft deze competente politieke organisatie in 

combinatie met een sufficiënte soevereiniteit als de empirische dimensie van de staat.6 Uit 

deze feitelijke, klassieke dimensie vloeit de erkenning van een ‘moderne staat’. Vinci erkent 

eveneens deze basisnotie en legt hierbij de nadruk op de ‘moderne staat’ als een hiërarchisch 

systeem welke deel uitmaakt van een internationaal anarchistisch systeem.7  

 

Geen hogere autoriteit stelt zich boven de individuele staat. Anno 2014 voldoen echter weinig 

staten aan deze conventionele normen. Buiten de kernconcepten territorialiteit, bureaucratie, 

autoriteit, monopolie over de legitieme middelen van geweld en soevereiniteit, ontwikkelde er 

zich doorheen de tijd nog een bijkomende verantwoordelijkheid ten laste van de ‘moderne 

staat’. Het omvat het beschikken over voldoende capaciteit om diens bevolking te voorzien in 

politieke goederen en diensten, (cfr., infra, blz.10).8 

                                                           
6 JACKSON, R. & ROSBERG, C., ’Sovereignty and underdevelopment: juridical statehood in the African 
Crisis’, The Journal of Modern African Studies, 1986, 24(1), 1-2. 

7 VINCI, A., ‘Anarchy, failed states, and armed groups: reconsidering conventional analysis’, International 
Studies Quarterly, 2008, 52(2), 295. 

8 GROS, J., ‘Towards a taxonomy of failed states in the new world order: decaying Somalia, Liberia, Rwanda 
and Haiti’, Third World Quarterly, 2010, 17(3), 456. 
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2.2. Verschillende dimensies van soevereiniteit 

Krasner onderscheidt verschillende types van soevereiniteit welke onderling een invloed op 

elkaar uitoefenen.9 De dimensies vormen als geheel geen vereiste voor het erkennen van een 

soevereine staat. Het onderscheid van Krasner in dit werk maakt mogelijk de hedendaagse 

verschuiving die plaatsvindt in de dimensies aan te tonen volgens welke een staat erkenning 

verdient (cfr., infra, blz.13). Dit heeft implicaties op het functioneren van de ‘moderne staat’.  

2.2.1. Internationale legale soevereiniteit 

Internationale legale soevereiniteit behelst de wederzijdse erkenning van territoriale en 

juridisch onafhankelijke staten welke vrij zijn in het al dan niet aangaan van verdragen en/of 

overeenkomsten. De staten nemen, analoog aan de liberale theorie, een vrije en gelijke positie 

in ten opzichte van elkaar.  

2.2.2. Westfaalse soevereiniteit 

De westfaalse soevereiniteit verwijst naar de exclusie van externe factoren uit de 

territorialiteit van de staat. Elke staat heeft het recht diens eigen autoritaire structuren 

onafhankelijk te bepalen.  

Omgekeerd houdt dit in dat een staat zich weerhoudt van het interveniëren in de interne zaken 

van een andere staat. Deze vorm van soevereiniteit verwijst naar de autonomie van de staat. 

2.2.3. Binnenlandse soevereiniteit 

De erkenning van de legitieme autoriteitsstructuur en de manier waarop deze het beleid 

effectief uitvoert, verwijst naar binnenlandse soevereiniteit.  Deze twee aspecten nemen een 

centrale plaats in binnen de klassieke theorie inzake soevereiniteit. Binnenlandse 

soevereiniteit onderscheidt zich van de andere types aangezien deze geen norm omschrijft 

maar eerder een categoriale mate waarin een soevereine entiteit over capaciteit beschikt. Het 

betreft het vermogen van de publieke autoriteiten om effectieve controle uit te oefenen binnen 

de grenzen van het beleid. Het omvat een criteria om Westfaalse soevereiniteit uit te oefenen. 

                                                           
9 KRASNER, D., Sovereignty: organized hypocrisy, Princeton, Princeton University Press, 1999, 3-4. 
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Gill legt de nadruk op de mate van deze ontwikkelde staatscapaciteit aangezien hierdoor de 

‘moderne staat’ zich van diens voorgangers onderscheidt.10  

 

De vorm en mate van de bureaucratische structuur van de staat, de centralisatie van de 

autoriteit en interne differentiatie bepaalt de manier waarop capaciteit zich ontwikkelt. Dit 

kenmerk stelt een staat in eerste instantie in de mogelijkheid om te overleven en effectief te 

functioneren. In tweede instantie creëert deze capaciteit het vermogen voor een staat om 

beleid te implementeren binnen het territorium en over de bevolking waarover de staat 

soeverein heerst. 

2.2.4. Interdependentie tussen soevereine staten 

Het type soevereiniteit dat verwijst naar interdependentie tussen de soevereine staten, omvat 

de mogelijkheid van de staat om bewegingen te controleren over en binnen de grenzen. Een 

afname van deze controle impliceert een reducering inzake binnenlandse soevereiniteit. De 

impact van de illegale drugstrafiek waarvan men de transnationale bewegingen niet kan 

beheersen fungeert hiervan als een voorbeeld. Dit impliceert een afname inzake de controle 

van de staat op het binnenlands druggebruik. 

 

Vandaag de dag komt deze vorm van soevereiniteit (interdepentie) echter onder druk te staan 

als gevolg van globalisatie. De traditionele activiteiten waarover de staat nog steeds autoriteit 

uitoefent, vallen niet langer onder diens controle. Globalisatie ondermijnt dus de mogelijkheid 

tot het uitoefenen van controle van een staat en niet het recht op autoriteit. Het betreft 

transnationale bewegingen van goederen, kapitaal, mensen, ideeën,…11 

2.3. Staatscapaciteit 

In bovenstaande dimensies ligt de nadruk op de binnenlandse soevereiniteit in functie van de 

erkenning van de moderne staat. Het omvat de erkenning van de legitieme autoriteitsstructuur 

en de manier waarop deze het beleid effectief uitvoert. 

                                                           
10 GILL, G., The nature and development of the modern state, Houndmills, Palgrave MacMillan, 2003, ix-x. 

11 KRASNER, D., Sovereignty: organized hypocrisy, Princeton, Princeton University Press, 1999, 3-4; 
KRASNER, D., ‘Abiding Sovereignty’, International Political Science Review, 2001, 22(3), 229- 233. 
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Goldmann meldt het belang om onderscheid te maken tussen de autoritaire soevereiniteit die 

een staat uitoefent en de resultaten die het bereikt met het beleid.12 Soevereiniteit 

veronderstelt volgens de auteur het beschikken over de juiste bevoegdheid en institutionele 

autoriteit. Dit staat los van het feit of de capaciteit van de staat de politieke en wettelijke 

doelstellingen bereikt over het volledige territorium. Laatstgenoemde omvat de 

organisatorische capaciteit. Zo kan een staat bevoegdheid (soevereiniteit) uitoefenen over 

economische aangelegenheden losstaand van het gegeven of deze geleverde inspanningen van 

de staat ook het beoogde resultaat bereiken.  

 

De auteur legt hier de nadruk op het onderscheid maken tussen de legitieme en effectieve 

autoritaire structuur binnen de dimensie binnenlandse soevereiniteit. Hij zondert als het ware 

de institutionele autoriteit af van het bereiken van de doelstellingen van de staat. Met andere 

woorden een onderscheid tussen autoritaire soevereiniteit en organisatorische capaciteit. 

Migdal deelt eveneens dit inzicht en hanteert binnen zijn werk deze capaciteit als afhankelijke 

variabele.13 Hij schrijft deze eigenschap een centrale focus toe met betrekking tot de 

ontwikkeling van een (falende) staat. 

 

Jackson levert een diepgaandere omschrijving betreffende het concept binnenlandse 

soevereiniteit dan Krasner.14 Het omvat de mogelijkheid van de staat om de samenleving en 

de hiertoe horende sociale relaties te penetreren en reguleren over het gehele territorium van 

de staat. De mate waarin de implementatie van de acties ondernomen op institutioneel niveau 

ook op lokaal niveau doorsijpelen, nemen een centrale plaats in. Dit is enkel mogelijk 

wanneer de staat de middelen op een productieve manier weet te hanteren. Vele auteurs 

categoriseren het functioneren van een staat volgens de capaciteit in het aanbieden van 

politieke goederen. De bevolking beschouwt de staat als legitiem wanneer deze een 

rechtvaardige verdeling van politieke goederen over alle bevolkingsgroepen hanteert.  

                                                           
12 GOLDMANN, K., Transforming the European nation-state: dynamics of internationalization, London,            
Sage, 2001, 62-63. 

13 MIGDAL, J.S., Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in the third 
world, Princeton, Princeton University Press, 1988, 4-5. 

14 JACKSON, R., Sovereignty: the evolution of an idea, Cambridge, Polity Press, 2007, 168. 
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2.4. Het voorzien in politieke goederen 

Rotberg spreekt van een succesvolle staat indien deze capabel is om op een effectieve manier 

politieke goederen aan de bevolking te voorzien.15 Het betreffen ontastbare en kwalificeerbare 

goederen welke een hiërarchische rangschikking innemen. Ze bevatten de verwachtingen en 

de doelstellingen van de bevolking ten opzichte van de staat die hierdoor op zijn beurt 

gebonden is aan verplichtingen. Dit gedachtegoed van Rotberg vinden we terug in de liberale 

traditie welke de politieke organisatie van de ‘moderne staat’ aan de hand van het sociaal 

contract belichaamt. Volgens dit principe geven individuele burgers vrijheden op ten aanzien 

van de staat. Hiertegenover verwacht de samenleving dat laatstgenoemde voorziet in 

veiligheid waardoor deze legitimiteit verwerft.16  

 

Rotberg duidt het bieden van veiligheid eveneens als de primaire functie van de ‘moderne 

staat’.17 Het betreft het voorkomen van zowel interne als externe bedreigingen zoals 

grensoverschrijdende invasies, verlies van territorium, aantastingen van de nationale orde en 

sociale structuur door politieke en criminele activiteiten,.. Om dit te bereiken beschikt de staat 

over systematische methoden om zowel conflicten als orde te handhaven. Het sociaal contract 

waarnaar Hobbes verwijst, omvat echter meer dan enkel het bieden van veiligheid en het 

bewaren van de orde. 

 

Het voorzien in een redelijke mate van veiligheid maakt het voor de staat mogelijk om andere 

goederen te bieden. Onder andere de mogelijkheid van burgers om deel te laten nemen aan het 

politieke leven, de groei van de economische markt en mogelijkheden,  medische- en 

gezondheidszorg, school- en educatief onderwijs, fysieke infrastructuren , communicatie,… 

Het geheel van deze politieke goederen vormen een set van criteria waardoor de staat als 

succesvol, zwak of gefaald wordt gelabeld. Het omvat de staatscapaciteit die de mate van 

aanwezigheid van de goederen bepaalt. 

                                                           
15 ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states 
fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 2-3. 

16 MILLIKEN, J. & KRAUSE, K.,  ‘State failure, state collapse, and state reconstruction: concepts, lessons and 
strategies’ in State failure, collapse & reconstruction, Milliken, J., (ed.), Malden, Blackwell Publishing, 2003, 4. 

17 ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states 
fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 3-4. 
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2.5. Kritieken op het algemeen aanvaarde, westerse concept 

De vanzelfsprekendheid van de ‘moderne staat’ leidt tot het voorbijgegaan aan de condities 

waaruit deze ontsproot. Deze omstandigheden zijn niet uniform voor de gehele wereld waar 

de typologie van de westerse staat tevens een vereiste uitmaakt. De typologie gaat samen met 

verwachtingen die geen rekening houden met de hedendaagse beperkingen van de staat. 

Wanneer een staat niet aan het Europees gedachtegoed voldoet, krijgt deze de stempel zwak 

of zelfs deviant. Ondanks deze tekortkomingen erkend de internationale gemeenschap de 

‘falende staat’ waaruit de daarbij horende verwachtingen en verantwoordelijkheden 

voortvloeien. 

2.5.1. Eurocentrisme 

De internationaal aanvaarde typologie betreffende de ‘moderne staat’ oriënteert zich op de 

westerse natiestaat waaruit het ideaal ontpopte. Gill argumenteert dat de superioriteit van dit 

westerse staatsmodel zich baseert op het feit dat de industrialisatie en modernisering in het 

westen de unieke methode uitmaakt om de samenleving te organiseren.18  

 

Risse omschrijft het als een cultureel aangenomen script, normatief georiënteerd naar een 

hoge ontwikkeling en democratie.19 Het betreft kapitalistische en democratische staten 

gekarakteriseerd door een geformaliseerde rechtsstaat. Deze bestaat uit een gecentraliseerde 

permanente structuur van legale en administratieve macht zichtbaar voor de inwoners. Het 

refereert naar een Eurocentrisme en westerse concepten die de staat gelijkstellen met westers 

liberalisme. Staten die afwijken van deze westerse typologie krijgen de stempel deviant.  

2.5.2. Verschillende context en condities 

Eeckhaut merkt op dat modernisering en het westerse staatmodel niet noodzakelijk 

equivalenten behelzen.20  

                                                           
18 GILL, G., The nature and development of the modern state, Houndmills, Palgrave MacMillan, 2003, xiii. 

19 RISSE, T., ‘Governance in Areas of limited statehood: introduction and overview’ in Governance without a 
state: policies and politics in areas of limited statehood, RISSE, T., (ed.), New York, Colombia University 
Press, 2011, 3-9. 

20 EEKHAUT, G., ‘Naar een botsing van beschavingen. Het wereldmodel van Samuel Huntington’, 
Kultuurleven, 1997, 84-86. 
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Er zijn vandaag namelijk ook landen die zich moderniseren zonder de implementatie van 

westerse waarden en de daarmee samengaande economische en politieke systemen. Staten 

ontstaan uit verschillende specifieke en geen algemeen geldende condities, geregeerd door 

verschillende vormen van bestuur. 

 

Clapham sluit zich aan bij deze visie.21 Hij benadrukt eveneens het verschil in 

ontstaanscondities en de manier van besturen. De divergentie manifesteert zich opnieuw 

tussen Europese en niet-Europese staten. Staatsvorming in Europa is een gevolg van 

bescherming van territorialiteit, politiek en economie t.o.v. aangrenzende landen. De 

mobilisatie van een leger primeert op de organisatie van een staat. Niet-Europese staten 

ontstaan volgens Clapham vanuit een kern. Hoe verder hiervan verwijderd, hoe minder de 

invloed van de centrale autoriteit. Perifere gebieden putten vooral hun erkenning uit nominale 

soevereiniteit (cfr. infra, p. 14). 

 

Ook Herbst en Joseph sluiten hierbij aan door te argumenteren dat de Europese grenzen en de 

daarbij horende interne identiteiten zich vormden als gevolg van het verslaan van vijanden.22 

Dit door gebruik te maken van hun diverse capaciteiten. Van Goor, Rupesinghe en Sciarone 

benadrukken de afwezigheid van internationaal erkende normen zoals het 

zelfbeschikkingsrecht en internationaal erkende grenzen en de aanwezigheid van geopolitieke 

druk.23 Hierdoor ontwikkelde de Europese staat capaciteit om zich te verdedigen en het 

monopolie over de middelen van geweld te verwerven. Zij mobiliseerden de samenleving  

tegen externe dreigingen aan de hand van een leger. Het noodzaakte de staat middelen te 

verwerven waardoor economische groei een centrale plaats innam ter overleving van de staat. 

 

Het doel van de internationale gemeenschap bestaat erin om dit geïnstitutionaliseerd, 

geconsolideerd en democratisch westers scenario te implementeren binnen de internationale 

gemeenschap. De implementatie van deze typologie, met als sleutelconcept een effectief en 

autoritair bestuur, behelst echter meer uitzondering dan de regel.  
                                                           
21 CLAPHAM, C., ‘The global-local politics of state decay’ in When states fail: causes and consequences, 
ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 79. 

22 HERBST, J. & JOSEPH, R., ‘Responding to state failure in Africa’, International Security, 1997, 22(2), 175-
176. 

23 VAN DE GOOR, L., RUPESINGHE, K. & SCIARONE, P., Between development and destruction, an 
enquiry into the causes of conflict in post-colonial states, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 1996, 19. 
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Het invullen van de staat volgens de westerse visie als een politieke entiteit dewelke voorziet 

in politieke goederen zorgt ervoor dat vele gebieden er niet in slagen de kwalificatie 

succesvolle staat te verwerven. Europa beschikte over een reeds bestaande politieke cultuur 

waaruit de moderne staatideologie ontpopte. Een andere geschiedenis, cultuur en ideologie 

kenmerkt echter Niet- Europese staten.24   

2.5.3. Staatscapaciteit 

Een autoritaire, bureaucratische staat reguleert en vormt de samenleving. Dit cultureel script 

gaat samen met verwachtingen gekoppeld aan de capaciteiten van de staat. De sociale 

wetenschap veronderstelt dat politiek en beleid, m.a.w. acties van bovenaf, competenties 

creëren om problemen binnen de samenleving op te lossen en sociale verandering te 

realiseren. De politieke wetenschap legt de nadruk op de ,naar westerse gerichte, structuur van 

de instituties.  Beperkingen van de westerse maatstaf en de gevolgen blijven buiten schot. De 

impact van de acties van instituties en het gevoerde beleid op lokaal niveau omvatten voor de 

internationale gemeenschap vanzelfsprekende gevolgen.  

 

Zowel de filosofen tijdens de verlichting als de sociale wetenschap daaropvolgend, 

veronderstellen de reflectie van de westerse typologie en de daarmee samengaande 

progressieve verandering op de rest van de wereld als een natuurlijke ontwikkeling. Het 

overschaduwt echter de limieten die de typologie met zich meebrengt en houdt geen rekening 

met de beperkingen van de nieuwe staten.25 

2.5.4. De juridische dimensie   

Als gevolg van dit Eurocentrisme past de internationale samenleving de klassieke typologie 

en de daarbij horende verwachtingen van een ‘moderne staat’ blindelings en in een 

spoedtempo toe op de wereldgemeenschap.  

                                                           
24 RISSE, T., ‘Governance in Areas of limited statehood: introduction and overview’ in Governance without a 
state: policies and politics in areas of limited statehood, RISSE, T., (ed.), New York, Colombia University 
Press, 2011, 3-9. 

25 MIGDAL, J.S., Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in the third 
world, Princeton, Princeton University Press, 1988, 9-12. 
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Dit conventioneel Europees statensysteem ontstond ten gevolge van externe druk die staten 

ten tijde ondervonden van rivaliserende staten. Modernisatie betekende toen het enige middel 

om hiertegen zowel politiek als economisch sterk en onafhankelijk te staan.  

 

Vandaag zijn ‘moderne staten’ met dit beginpunt echter flink gereduceerd. Fragiele en 

onstabiele staten die een tekort vertonen in organisatorische capaciteit en institutionele 

autoriteit dragen tevens de status ‘moderne staat’. Er ontstaat een loskoppeling van de al dan 

niet aanwezigheid van autoritaire en efficiënte politieke structuren in functie van de erkenning 

van een soevereine staat.  Yusuf merkt bij een groot aantal staten een gebrek aan cohesie en 

versteviging van instituties op.26 Binnen deze internationaal erkende grenzen vieren chaos, 

wetteloosheid en anarchie hoogtij.  

 

Dit alles leidt tot een verschuiving in de eigenschappen wat betreft de erkenning van een staat. 

Waar in de klassieke notie binnen de sociale en politieke theorie de nadruk lag op de 

empirische dimensie (cfr., supra, blz.6) ligt nu de klemtoon op internationale erkenning en 

legitimiteit. Dit benoemt Jackson als de juridische dimensie van een staat.27 Soevereiniteit 

vloeit hier eerder voort uit het internationaal recht dan afgeleid uit de feitelijke eigenschappen 

van de ‘moderne staat’. Een omgekeerde redenering aangezien vroeger in eerste instantie 

territoriale macht een vereiste uitmaakte waarvan soevereiniteit de manifestatie en 

internationale erkenning een gevolg.  

 

Nominale soevereiniteit en normatieve internationale wetgeving staan prioritair inzake de  

erkenning van een ‘moderne staat’. Waar binnen de klassieke notie de internationale 

erkenning een gevolg behelsde van territoriale macht, maakt het nu het vertrekpunt uit. Dit 

leidt ertoe dat een ontwikkelde politieke, economische, sociale basis, volgens de nieuwe 

globale ideologie van politiek rationalisme, geen vereiste meer uitmaakt voor de erkenning 

van een soevereine staat. 28 Meerdere auteurs benoemen deze staten als quasi-staten.29 

                                                           
26 YUSSUF, A., ‘Reflections on the fragility of state institutions in Africa’, African Year Book of International 
Law, 1994, 2(1), 3. 

27 JACKSON, R. & ROSBERG, C., ‘Sovereignty and underdevelopment: juridical statehood in the African 
crisis’, The Journal of Modern African Studies, 1986, 24(1), 1-2.  

28 MANNING, C.A.W., ‘The legal frameworld in a world of change’, in The aberystwyth papers: international 
policies, 1919-1969, PORTER, B., (ed.), London, Oxford University Press, 1972, 307. 
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3. DE ‘FALENDE STAAT’ ALS FASE OP EEN CONTINUUM 

Het fenomeen een ‘falende staat’ omvat een neerwaarts, gradueel proces van verval dat zich 

niet op een universele manier ontplooit. Diversiteit kenmerkt het procesverloop en 

manifestatie van het verschijnsel, het verschilt van case tot case. Carment beschouwt een 

‘gefaalde staat’ als een categorie.30 Sterke en verder zwakke staten gaan vooraf aan het falen 

van een staat. Na het falen volgt de ineenstorting van een staat.  

 

De manifestatie van een falende of ineengestorte staat houdt geen onherroepelijke staat van 

bestaan in. Het kan zich snel heen en weer ontwikkelen langs het continuüm. Een ‘falende 

staat’ beschikt over de mogelijkheid zich opnieuw te versterken of te vervallen in het extreem 

geval van ineenstorting.31 

3.1. Het falen van een staat 

Veel auteurs omschrijven een ‘falende staat’ aan de hand van het tekortkomen in 

verwachtingen betreffende de ‘moderne staat’.32  

 

Het omvat het bewaren van publieke orde en veiligheid, representatie van de staat gepaard 

gaande met legitimiteit en welzijn gekenmerkt door socio-economische ontwikkeling.33   

                                                                                                                                                                                     
29 JACKSON, R., Quasi-states: sovereignty, international relations and the third world, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990, 21-26; BULL, H. & WATSON, A., The expansion of international society, Oxford, 
Clarendon Press, 1984, 430.  

30 CARMENT, D., ‘Anticipating state failure’ in Conflict prevention from rhetoric to reality: opportunities and 
innovations, CARMENT, D. & SCHNABEL, A., (eds.), Lanham, Lexington Books, 2004, 81. 

31 ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states 
fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 10-11. 

32 HILL, J., ‘Beyond the other? A postcolonial critique of the failed state thesis’, African Identities, 2005, 3(2), 
148; GROS, J., ‘Towards a taxonomy of failed states in the new world order: decaying Somalia, Liberia, 
Rwanda and Haiti’, Third World Quarterly, 2010, 17(3), 457; VINCI, A., ‘Anarchy, failed states, and armed 
groups: reconsidering conventional analysis’, International Studies Quarterly, 2008, 52(2), 298; ROTBERG, R., 
‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states fail: causes and 
consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 5-6. 

33 ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states 
fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 1-10; ALAO, 
C.A., ‘The problem of the failed state in Africa’ in International security management and the united nations, 
ALAGAPPA, M. & INOGUCHI, T., Tokyo, United Nations University Press, 1999, 83-84;  
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‘Falende staten’ beschikken over gebrekkige instellingen. De wetgevende en rechterlijke 

macht staan in functie van de uitvoerende macht. Infrastructuur m.b.t. mobiliteit, educatie en 

communicatie vertonen steeds meer achteruitgang.  

 

De heersende elite manipuleert de economische ontwikkeling in hun voordeel. Dit leidt tot 

een steeds zichtbare kloof tussen arm en rijk. Corruptie viert hoogtij in die mate dat het 

welzijn en persoonlijk welvaart van de bevolking een schrijnende achteruitgang 

karakteriseert. De criminele staat onderdrukt de bevolking, verliest legitimiteit en slaagt er 

niet meer in autoriteit te verwerven in perifere gebieden. Deze regio’s komen onder controle 

te staan van etnische groeperingen. De bevolking neemt steeds meer de toevlucht tot sterke 

groeperingen die in veiligheid voorzien en waarmee zij solidariteit delen. Een ‘falende staat’ 

voldoet echter niet steeds op een uitgesproken manier aan al deze criteria.34 

 

Milliken en Krause vatten samen door te verwijzen naar een falen van de functionele 

dimensie van de staat met andere woorden de mate van organisatorische capaciteit waarmee 

de staat al dan niet effectieve resultaten bereikt en functies voltooid.35 

3.2. De ineenstorting van een staat 

Vele auteurs beschrijven na het falen nog een fase van ineenstorting een nog verdergaande 

vorm dan state failure.36 In de fase van ineenstorting neemt de teloorgang van de autoritaire 

instituties een centrale plaats in.  

                                                                                                                                                                                     
MILLIKEN, J. & KRAUSE, K.,  ‘State failure, state collapse, and state reconstruction: concepts, lessons and 
strategies’ in State failure, collapse & reconstruction, Milliken, J., (ed.), Malden, Blackwell Publishing, 2003, 2-
10. 

34 ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states 
fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004,  6-11. 

35 MILLIKEN, J. & KRAUSE, K.,  ‘State failure, state collapse, and state reconstruction: concepts, lessons and 
strategies’ in State failure, collapse & reconstruction, Milliken, J., (ed.), Malden, Blackwell Publishing, 2003 , 
2-3. 

36 CARMENT, D., ‘Anticipating state failure’ in Conflict prevention from rhetoric to reality: opportunities and 
innovations, CARMENT, D. & SCHNABEL, A., (eds.), Lanham, Lexington Books, 2004, 81; MILLIKEN, J. & 
KRAUSE, K.,  ‘State failure, state collapse, and state reconstruction: concepts, lessons and strategies’ in State 
failure, collapse & reconstruction, Milliken, J., (ed.), Malden, Blackwell Publishing, 2003, 1-3; ROTBERG, R., 
‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states fail: causes and 
consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 9-10. 
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Het manifesteert zich samen met het verlies van legitimiteit, het ineenstorten van de politieke, 

sociale en economische orde, privatisering ontfermt zich over de politieke goederen, 

veiligheid ligt in handen van de sterksten en  substatelijke actoren zoals etnische groeperingen 

nemen de macht over als gevolg van afwezigheid van effectief en legitiem staatsbestel.  

 

De literatuur benadrukt de onmogelijkheid van de staat om de institutionele dimensie te 

handhaven.37 Het omvat de verwachtingen inzake een legitieme, bureaucratische en 

representatieve autoriteitsstructuur. 

4. HYPOTHESEN 

Het betreft geen gemakkelijke opdracht om inzake het concept ‘falende staat’ een eenduidig 

coherent kader te bieden. In eerste instantie behelst het fenomeen een sterke associatie met de 

postkoloniale periode in Afrika. Dit aangezien een groot deel van de falende staten zich in de 

derde wereld situeren. Deze specifieke situaties bieden echter geen uitsluitsel aangaande de 

oorzaken en condities inzake het falen. Elke staat, los van zijn geschiedenis, maakt een 

potentiële entiteit tot falen uit.  

 

Verschillende indicatoren nemen een prioritaire plaats in en causaliteit krijgt vaak een andere 

invulling of wordt verward met correlatie. Dit is niet verwonderlijk aangezien het centraal 

studieobject van het fenomeen, de degeneratie van de ‘moderne staat’, een breed 

toepassingsgebied beslaat. Het is van belang een duidelijk beeld te schetsen van oorzaken en 

gevolgen om te komen tot verklaringen.38 

                                                           
37 ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states 
fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 2-10; 
ZARTMAN, I.W., ‘Introduction: Posing the problem of state collapse’ in Collapsed states: the disintegration 
and restoration of legitimate authority, ZARTMAN, I.W., (ed.), Colorado, Lynne Rienner Publishers, 1995, 1-
11; JACKSON, R., The global covenant: human conduct in a world of states, Oxford, Oxford University Press, 
2000, 269; GROS, J., ‘Towards a taxonomy of failed states in the new world order: decaying Somalia, Liberia, 
Rwanda and Haiti’, Third World Quarterly, 2010, 17(3), 456. 

38 CARMENT, D., ‘Assessing state failure: implications for theory and policy’, Third World Quarterly, 2003, 
24(3), 407 
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De gehanteerde opdeling binnen dit kent zijn oorsprong bij Carment.39 Het betreft 

motiveringen op macro-, meso- en microniveau met elk hun indicatoren. De belangrijkste 

explicaties in functie van dit werk zijn aan de hand van deze opdeling gefilterd, overzichtelijk 

gemaakt, verduidelijkt en met elkaar gelinkt. Het tracht een coherent overzicht te bieden 

inzake samenhangende factoren en complementaire claims. De verschillende niveaus oefenen 

elk op zich een onoverkomelijke invloed uit op elkaar. 

4.1. Verklaringen op macroniveau 

Op macroniveau nemen processen in de omgevingscondities en systeemopbouw van de staat 

een centrale plaats in. In de 2Oste eeuw ontplooiden zich heel wat ontwikkelingen op 

wereldvlak: het einde van de koude oorlog met de terugtrekking van grootmachten uit 

gebieden waarop zij invloed uitoefenden, dekolonisatie, het ontstaan van nieuwe staten, 

progressieve ontwikkeling in de internationale normen betreffende mensenrechten en 

zelfbeschikking, globalisering,...  

 

Het betreffen gebeurtenissen met een impact op het ontstaan, de ontwikkeling en het 

functioneren van staten. Het resulteert in een verschillende (ontstaans)context dan de 

Europese staten. Vele auteurs benadrukken deze veranderingen in het internationale systeem 

als grotendeels verantwoordelijk voor de creatie van zwakke staten met vaak het falen ervan 

als gevolg.40 Deze onstabiele staten oefenen op hun beurt een invloed uit op de internationale 

stabiliteit en vrede. Desondanks beklemtonen de auteirs, ondanks de nadruk op de 

ontplooiingen op macroniveau, eveneens de samenhang met ontwikkelingen op de andere 

niveaus van het functioneren van de staat. 

 

 

 
                                                           
39 CARMENT, D., ‘Assessing state failure: implications for theory and policy’, Third World Quarterly, 2003, 
24(3), 410.      

40 CARMENT, D., ‘Assessing state failure: implications for theory and policy’, Third World Quarterly, 2003, 
24(3), 2003, 411; YANNIS, A., ‘State collapse and its implications for peace-building and reconstruction’, 
Development and Change, 2002, 33(5),  821; JACKSON, R., Quasi-states: sovereignty, international relations 
and the third world, Cambridge, Cambridge University Press, 199, 10-19; TAYLOR, A., State Failure, 
Balingstoke, Palgrave MacMillan, 2013, 11; HOLM, H.H. (1998) ‘The Security: Causes, Prospects, and 
Consequences [WWW]. Purdue University: 
http://www.comm.ucsb.edu/faculty/mstohl/failed_states/1998/papers/holm.html [29/09/2013]. 

http://www.comm.ucsb.edu/faculty/mstohl/failed_states/1998/papers/holm.html
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4.1.1. De terugtrekking van grootmachten na de koude oorlog 

Ignatieff beklemtoont de gevolgen van de terugtrekking van grote machten uit gebieden 

waarop zij invloed uitoefenden.41 Door de progressieve ontwikkeling binnen de internationale 

normen ontstonden voor de achterblijvende landen het recht op zelfbeschikking- en bestuur 

gepaard gaande met onafhankelijkheid. Dit alles ontwikkelde zich in een ijltempo waarbij 

gebieden gekenmerkt door diverse conflicten ontplooiden tot onafhankelijke staten.  

 

Rosh vult aan door te verwijzen naar soevereiniteit die een onafhankelijke staat kenmerkt.42 

Dit impliceert de westfaalse dimensie wat inhoudt dat een staat op zichzelf is aangewezen 

betreffende territoriale veiligheid, autoriteit, politieke orde en vrede (cfr., supra, blz.7). Het 

omvatten verwachtingen vanuit de internationale gemeenschap t.o.v. de nieuwe staten. Vele 

van deze staten slagen er echter niet in hun onafhankelijke staat te hanteren waardoor een 

gebrek aan bestuur en veiligheid overheerst. De afwezigheid van de externe steun die men 

tijdens de Koude Oorlog ondervond in combinatie met de verwachtingen die gepaard gaan 

met onafhankelijkheid, oefenden heel wat druk uit op de nieuwe staten. Het betreft onder 

andere soevereiniteit, legitimiteit, democratie en het bezorgen van politieke goederen zoals in 

eerste instantie veiligheid. Dit resulteerde in een confrontatie van nieuwe staten met een tekort 

aan capaciteit en de afwezigheid van een effectief bestuur.43 

4.1.2. De terugval van westfaalse soevereiniteit 

Krasner nuanceert de invulling inzake het concept westfaalse soevereiniteit.44 De exclusie van 

externe factoren uit de autonome structuur  en beleid van een staat komt immers in het 

gedrang door zowel vrijwillige als gedwongen gebeurtenissen.  

                                                           
41 IGNATIEFF, M., Blood and Belongings, London, Vintage Random House, 1993, 8-9. 

42 ROSH, R.M., ‘Ethnic cleavages as a component of global military expenditures’, Journal of Peace Research, 
1987, 24(1), 21-22. 

43 HOLM, H.H. (1998) ‘The Security: Causes, Prospects, and Consequences [WWW]. Purdue University: 
http://www.comm.ucsb.edu/faculty/mstohl/failed_states/1998/papers/holm.html [29/09/2013]; AYOOB, M., 
‘State-making, state-breaking and state failure: explaining the roots of “third world” insecurity’ in Between 
development and destruction, VAN DE GOOR, L., RUPESINGHE, K. & SCIARONE, P., (eds.), Basingstoke, 
Palgrave MacMillan, 1996, 67-86; IGNATIEFF, M., Blood and Belongings, London, Vintage Random House, 
1993, 8-9. 

44 KRASNER, D., Sovereignty: organized hypocrisy, Princeton, Princeton University Press, 1999, 8-9, 21-22. 
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Het betreft het al dan niet aanvaarden van alternatieve normen zoals mensenrechten en het 

recht van minderheden. Dit legitimeert onder andere supranationale justitiële structuren om, 

indien nodig gedwongen, verandering aan te brengen in de autoritaire structuren en het beleid 

van een staat. Deze wijziging in het interventionisme maakt een invloed van buitenaf op het 

binnenlandse beleid en instituties van een staat opnieuw mogelijk.  

 

Held volgt deze visie en benadrukt hierbij de invloed van beslissingen genomen door 

internationale organisaties op de politieke autonomie en democratie van een staat.45  

Beslissingen die vroeger onder de exclusieve bevoegdheid van een soevereine staat vielen, 

zonder bemoeienissen van buitenaf, vinden nu plaats onder het toezien en eventuele bijsturing 

van de internationale gemeenschap. Beslissingen genomen op nationaal niveau, volgens het 

beginsel van democratie, omvatten normaliter een weerspiegeling van het principe van 

representativiteit en de meerderheidsregel.  Globale organisaties beschikken nu over de 

legaliteit om dit nationale beslissingsbeleid in te perken. Dit zorgt voor spanningen wanneer 

het globale beleid haaks staat ten opzichte van de legitieme en overeengekomen beslissing 

van een staat die de bevolking dient te vertegenwoordigen. 

 

Zowel Schachter als Yannis benadrukken dat deze ontwikkeling voor een spanning zorgt 

tussen het moderne concept soevereiniteit en de meer recentere mensenrechtenideologie.46 De 

typologie van de ‘moderne staat’ impliceert een anarchistische perceptie van de internationale 

orde waarbij de staat een autonome eenheid uitmaakt. Dit betekent geen sturing van een 

hogere autoriteit (cfr., supra, blz.6). De mensenrechtenideologie veronderstelt vrijwillige 

instemming van de onafhankelijke staten. De afwezigheid van een duidelijke internationale 

structuur bestendigt de troebelheid die heden ten dage hieromtrent nog steeds heerst. 

 

Krasner benadrukt dat sommige staten geen voordeel halen uit het traditionele principe van 

westfaalse soevereiniteit.47  

                                                           
45 HELD, D., Democracy and the global order: from the modern state to cosmopolitan governance, Cambridge, 
Polity Press, 1995, 16-18. 

46 YANNIS, A., ‘State collapse and its implications for peace-building and reconstruction’, Development and 
Change, 2002, 33(5), 827; SCHACHTER, O., International law in theory and practice, Dordrecht, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1991, 9-15. 

47 KRASNER, D., Sovereignty: organized hypocrisy, Princeton, Princeton University Press, 1999 21-22. 
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Het beginsel betekent geen meerwaarde voor staten zonder ervaring met het organiseren en 

handhaven van een staat. Rotberg beklemtoont dat het toewijzen van soevereiniteit aan een 

staat die niet over de nodige capaciteit beschikt om aan de verwachtingen van een moderne 

staat te voldoen, het proces van falen mogelijks versnelt.48 Het behelzen staten die de 

moderne ideologie en de daarmee gepaard gaande democratische cultuur en structuur niet 

traditioneel eigen zijn.  

4.1.3. Een etnisch politiek systeem  

Volgens Horowitz spelen internationale ontwikkelingen een belangrijke rol in het ontstaan 

van op etniciteit gebaseerde  politieke partijen.49 De auteur schrijft het manifesteren van een 

etnisch politiek systeem toe aan ontwikkelingen die plaatsvinden als gevolg van internationale 

oorlogvoering. Tijdens bezetting van de grootmachten coöpereren etnische groeperingen in 

strijd tegen een externe macht. Onderlinge etnische spanningen verdwijnen in functie van 

coalities op de achtergrond.  

 

Als gevolg van progressieve internationale ontwikkelingen in het zelfbeschikkingsrecht slaagt 

de staat erin onafhankelijkheid te verwerven. Door terugtrekking van koloniale machten en 

externe invloeden, verandert echter de context voor de achtergebleven bevolkingsgroepen. 

Zowel Horowitz als Carment benadrukken dat het arbitraire grenzen omvatten, veelal extern 

toegewezen, dewelke een etnisch diverse samenleving verdelen.50 Sommige van deze etnische 

groeperingen grijpen na onafhankelijkheid de macht, anderen voelen zich tekort gedaan en 

streven tevens naar politieke macht of zelfs naar een onafhankelijke staat.  

 

Horowitz argumenteert dat het recht op zelfbeschikking, de terugtrekking van derden en de 

politieke configuratie van etnische groeperingen de setting creëren voor etnische conflicten.  

Dit alles zet de cohesie van de staat en internationale stabiliteit onder spanning. 

                                                           
48 ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states 
fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004, 27. 

49 HOROWITZ, D.L., Ethnic groups in conflict, Berkeley, University of California Press, 1985, xi -5. 

50 HOROWITZ, D.L., Ethnic groups in conflict, Berkeley, University of California Press, 1985, 4; CARMENT, 
D., ‘Assessing state failure: implications for theory and policy’, Third World Quarterly, 2003, 24(3), 411. 
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4.1.4. Globalisering van een open markteconomie 

Crawford benadrukt de gevolgen van de omvorming naar een liberale markteconomie en 

globalisatie.51 Hij beklemtoont in eerste instantie de effecten op mesoniveau. De 

internationale samenleving eigent zichzelf de controle over binnenlandse instituties toe 

waardoor deze verstoord geraken en verzwakken. Dit leidt mogelijks tot een breuk met het 

traditioneel sociaal contract en een teloorgang van de capaciteit van de staat.  Globalisering en 

een open markteconomie leiden tot een seculiere economische achteruitgang en neoliberale 

hervormingen die een breuk uitmaken met de manier waarop de staat politieke en 

economische middelen toewees. De auteur benadrukt dat deze ontwikkelingen op 

macroniveau triggers vormen voor het ontstaan van etnisch conflicten die zich voordoen op 

microniveau.  

 

Schommelingen in de wereldmarkt resulteerden volgens Van Goor, Rupesinghe en Sciarone 

mogelijks in het ontstaan van etnische conflicten in onvoldoende ontwikkelde staten.52 Dit 

door het verlies van capaciteit om herverdelende maatregelen te nemen en om aan de  

verschillende eisen van groeperingen te voldoen. Groeperingen voelen zich economisch 

gedepriveerd, ondergewaardeerd en gefrustreerd wat mogelijks leidt tot conflict. De auteur 

benadrukt echter dat economische ongelijkheid alleen niet de aanzet geeft tot conflict. 

Aanvullende assumpties met betrekking tot politieke sfeer en sociale mobilisatie zijn tevens 

essentiële actoren.  

 

Went beaamt dat globalisering van de economie een inperking uitoefent op de autonomie van 

de staat.53 Economische herstructureringen op internationaal niveau in de vorm van een 

globale en liberale kapitaalmarkt vertegenwoordigd door supranationale bedrijven, 

technologische vernieuwing en privatisering laten op zijn minst een nadruk achter op het 

functioneren van een staat.  

                                                           
51 CRAWFORD, B., ‘Causes of cultural conflict’ in The myth of “ethnic conflict”: politics, economics and 
“cultural” violence, CRAWFORD, B. & LIPSCHULTZ, R.D., (eds.), Berkeley, University of California, 1988, 
4-6. 

52 VAN DE GOOR, L., RUPESINGHE, K. & SCIARONE, P., Between development and destruction, an 
enquiry into the causes of conflict in post-colonial states, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 1996, 19. 

53 WENT, R., Grenzen aan de globalisering?, Amsterdam, Uitgeverij Het Spinhuis, 1996, 3-11. 
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Ondanks de hoopgevende verwachtingen sluimeren er heel wat tekortkomingen in de 

internationale reguleringsmechanismen van deze wereldeconomie die een geïntegreerde 

liberale markt dient te weerspiegelen. 

 

Carment vat samen door het belang van een rechtvaardige verdeling van politieke en 

economische goederen door de staat en politieke autonomie te benadrukken.54 Een externe 

economische afhankelijkheid en de exclusie van economische voordelen bevorderen etnische 

conflicten en geweld. 

4.2. Verklaringen op mesoniveau 

Binnen het intermediair niveau staat de relatie staat-samenleving centraal. Tussen beide 

actoren spelen heel wat mechanismen af die potentieel bijdragen tot het verzwakken, falen en 

mogelijks ineenstorten van een staat.55  

4.2.1. Politieke modernisatie? 

Huntington merkt op dat in een fase van modernisering, van traditionele structuur naar een 

nationale politieke autoriteit, sociale en economische veranderingen binnen de samenleving 

progressiever ontwikkelen dan de verwerving van een stabiele en legitieme politieke orde.56 

Als gevolg van sociale mobilisatie groeit het politiek bewustzijn en verbreed politieke 

participatie van de samenleving. Dit gaat gepaard met politieke wanorde en conflict als 

gevolg van het moeilijk tot stand komen van effectieve politieke instituties en procedures.  

 

Huntington beklemtoont de noodzakelijke aanwezigheid van stabiele instituties in een etnisch 

heterogene samenleving waarbij de comptabiliteit van conflicterende belangen een prioritaire 

doelstelling omvat. Het stroomlijnen van tegenstrijdige belangen van sociale groeperingen 

door politieke instituties omvat een essentiële potentie om een coherente, politieke 

gemeenschap te handhaven.  

                                                           
54 CARMENT, D., ‘Assessing state failure: implications for theory and policy’, Third World Quarterly, 2003, 
24(3), 412-413. 

55 CARMENT, D., ‘Assessing state failure: implications for theory and policy’, Third World Quarterly, 2003, 
24(3), 413. 

56 HUNTINGTON, S.P., Political order in changing societies, New Haven, Yale University Press, 1968, 4-9. 
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De hedendaagse differentiërende sociale krachten binnen de samenleving vereisen de 

handhaving van een sterke politieke organisatie met een reikwijdte die de volledige sociale 

activiteit in de samenleving bereikt. 

 

Rupesinghe benadrukt tevens de afwezigheid in nieuwe staten inzake modern bestuur en de 

capaciteit tot conflictbeheersing.57 De transitiefase gekenmerkt door anomie en een tekort aan 

alternatieven leidt mogelijks tot fragmentatie en conflict wanneer minderheden en andere 

groeperingen zich beroepen op het zelfbeschikkingsrecht en rechten van de minderheden. De 

komst van democratie in deze gebieden wakkeren conflicten aan betreffende territorium en 

identiteit. Kohli nuanceert en benadrukt dat een crisis in bestuur van een staat niet 

automatisch leidt tot een ineenstorting ervan.58 Het betreft een keerpunt dat politiek verval 

duidt en waarbij de staat acties dient te ondernemen om negatieve gevolgen te voorkomen. 

4.2.2. Politieke goederen 

In het discours van een ‘falende staat’ staat de onmogelijkheid tot het uitoefenen van de 

vereiste functies door de staat centraal.59  Rotberg benadrukt hierbij de mogelijkheid tot  het 

voorzien in politieke goederen aan de bevolking.60 De staatscapaciteit bepaalt de mate waarin 

de staat politieke goederen voorziet (cfr., supra., blz.8). Het bieden van veiligheid neemt de 

significantste plaats in op de ladder waarna andere goederen volgen zoals politieke en 

economische groei, welzijn,… Om de bevolking van politieke goederen te voorzien is de 

onderwerping van het persoonlijk belang van diegene die heersen aan de institutionele 

doelstellingen van de staat van belang. 

 

                                                           
57 RUPESINGHE, K., ‘The disappearing boundaries between internal and external conflicts’ in Internal conflict 
and governance, RUPESINGHE, K., (ed.), Basingstoke, Palgrave MacMillan, 1992, 2-3.  

58 KOHLI, A., Democracy and discontent: India’s growing crisis of governability, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990, 22-23. 

59 ZARTMAN, I.W., ‘Introduction: Posing the problem of state collapse’ in Collapsed states: the disintegration 
and restoration of legitimate authority, ZARTMAN, I.W., (ed.), Colorado, Lynne Rienner Publishers, 5; 
JACKSON, R., The global covenant: human conduct in a world of states, Oxford, Oxford University Press, 
2000, 296; GROS, J., ‘Towards a taxonomy of failed states in the new world order: decaying Somalia, Liberia, 
Rwanda and Haiti’, Third World Quarterly, 2010, 17(3), 459. 

60 ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: breakdown, prevention, and repair’ in When states 
fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), Princeton, Princeton University Press, 2004 2-3. 
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Een staat vertrouwd met een traditionele structuur bestaande uit persoonlijke relaties vormt 

hierin een moeilijkheid. De nieuwe moderne instituties en daarmee gepaard gaande ideologie 

zijn eerder vreemd voor deze conventionele staten. De aanwezigheid van gedeelde sociale 

waarden tussen staat en samenleving spelen hierbij een essentiële rol.61  

4.2.3. Sociale mobilisatie 

Deutsch hecht belang aan het proces van sociale mobilisatie.62 Hij omschrijft het als de 

ontwikkeling in een fase van modernisatie waarbij het traditioneel patroon binnen een 

samenleving uiteenvalt wat tot assimilatie leidt van de etnische groeperingen aan de nieuwe 

structuur. Connor gaat in zijn artikel in tegen het standpunt van Deutsch.63 Connor benadrukt 

de correlatie tussen modernisatie en de eis tot etnische separatie. De auteur gaat zelf een stap 

verder door te argumenteren dat etnische partijen uitgroeien tot politieke krachten die de staat 

onder druk zetten. De modernisering, gekenmerkt door sociale mobilisatie en indringing van 

de staat gepaard met de internationale erkenning van het recht op zelfbeschikking leidt eerder 

tot bewustwording en een gevoel van cultureel zelfbehoud bij de etnische groeperingen. 

Connor concludeert dat de oorzaak van politiek verval en desintegratie primair te wijten valt 

aan een tekort aan loyaliteit en identificatie noodzakelijk bij alle segmenten van een multi-

etnische staat. 

4.2.4. Het verlies van legitimiteit 

De literatuur benadrukt dat een gebrek van de overheid om de bestaande hiërarchische 

structuur en politieke orde en beleid te legitimeren vaak resulteert tot het falen van de staat.64  

                                                           
61 CLAPHAM, C., ‘The challenge to the state in a globalized world’ in State failure, collapse & reconstruction, 
MILLIKEN, J., (ed.), Blackwell Publishing, 2003, 28-29. 

62 DEUTSCH, K., ‘Social mobilization and political development’, The American Political Science Review, 
1961, 55(3), 493-494. 

63 CONNOR, W., ‘Nation-building or nation-destroying?’ World Politics, 1978, 24(3), 319-323, 329-353. 

64 KOHLI, A., Democracy and discontent: India’s growing crisis of governability, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990, ix-23; CARMENT, D., ‘Assessing state failure: implications for theory and policy’, 
Third World Quarterly, 2003, 24(3), 413-414; ROTBERG, R., ‘The failure and collapse of nation-states: 
breakdown, prevention, and repair’ in When states fail: causes and consequences, ROTBERG, R., (ed.), 
Princeton, Princeton University Press, 200, 49. 
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De bevolking slaagt er moeilijk of niet in het politieke beleid, en de daarmee gepaard gaande 

ideologieën, uitgevoerd door de staat te dragen. Dit tekort aan identificatie van de 

gemeenschap staat samenwerking, bestaande uit langdurige sociale coalities tussen staat en 

samenleving, in de weg.  Een verbond die de basis vormt van het sociaal contract welke de 

staat legitimeert. De regering slaagt er niet in om gelijktijdig zowel conflicterende belangen te 

stroomlijnen als de vooruitgang van de staat te stimuleren. 

4.2.4.1. Verlies van legitimiteit in het handhaven van de moderne typologie in nieuwe staten 

Een gecentraliseerde, autoritaire en democratische structuur omvat een prioritair na te streven 

doelstelling opgelegd aan de nieuwe staten door de internationale gemeenschap. Kohli 

beklemtoont dat moeilijkheden die hiermee veelal gepaard gaan met een gebrek aan 

legitimiteit en politiek van aard zijn.65 Diverse samenlevingen behelzen de aanwezigheid van 

gedifferentieerde ideologieën of een gefragmenteerde politieke orde wat politieke 

eensgezindheid en stabiliteit binnen de samenleving problematisch maakt. Dit gepaard in 

combinatie met het feit dat een, door de internationale gemeenschap opgelegde, democratie 

slechts een geaccepteerde waarde uitmaakt bij bevolking en binnen structuur doorheen tijd en 

praktijk, vermoeilijkt de nieuwe staten om legitimiteit te verwerven. 

 

Clapham beaamt eveneens de noodzakelijke aanwezigheid van historisch gegroeide sociale 

discipline, waarden en  gewoontes.66 Moderne principes gewoonweg opleggen aan de nieuwe 

staten waar sociale controle en identificatie uit verwantschap voortvloeit, omvat een moeilijke 

opgave. Dit maakt het de moderne overheid moeilijk om autoriteit uit te oefenen en 

legitimiteit te verwerven. 

 

Brass en Huntington onderlijnen de indringing van de gecentraliseerde staat in de traditionele 

orde.67 
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37-39; BRASS, P.R., The politics of India since independence, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 
31. 
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Ideologieën die gepaard gaan met de komst van de ‘moderne staat’ komen in conflict met de 

traditionele hiërarchische structuur en verwachtingen. Brass accentueert de overkoepeling van 

traditionele gewoontes en cultuur door de moderne doelstellingen van de staat. Het leidt ertoe 

dat het nieuwe staatsbeleid weinig impact uitoefent op de traditionele bevolking. Huntington 

kadert deze staten in een overgangsfase door verval. Het betreft de fase van modernisering 

wat zich tussen de traditionele cultuur en de vestiging van de moderne samenleving bevindt. 

Deze conditie van anomie leidt volgens laatstgenoemde auteur mogelijks tot sociale 

disorganisatie, politiek verval en zelfs de ineenstorting van een staat.  

 

Bovenstaande draagt bij tot het inzicht waarom na de Koude Oorlog ontwikkelingen 

plaatsvonden waardoor onafhankelijke staten er niet in slaagden hun legitimiteit te 

handhaven. Het betreft vooral die gebieden waar traditionele stammen in spanning  staan met 

de uitgeoefende controle door een gecentraliseerde, democratische autoriteit.68   

4.2.4.2. Exclusieve identificatie  

Dit hoofdstuk benadrukt een etnisch politiek systeem als gevolg van ontwikkelingen op 

macroniveau (cfr., supra, blz 21). Hieruit vloeiend beklemtoont Carment dat legitimiteit 

binnen een samenleving moeilijk te handhaven valt wanneer beleid zich baseert op een 

bepaalde politieke identiteit.69 De literatuur onderlijnt het falen van de nieuwe staten in het 

verwerven van een homogene cultuur gekenmerkt door gedeelde waarden en normen.70 

Hierbij heerst de realiteit dat eerder één enkele etnische groep macht en controle uitoefent.  

De machthebbende groepering weigert en onderdrukt vaak de mogelijkheden van andere 

etnische groeperingen. Brass geeft aan dat de staat door het toebedelen van voordelen aan 

specifieke groeperingen socio-economische crisissen in de hand werkt.71  
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HUNTINGTON, S.P., Political order in changing societies, New Haven, Yale University press, 1968, 488 9-11. 
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4.2.5. Etnisch conflict 

Carment benadrukt op mesoniveau tevens het ontstaan van etnische conflicten.72 De auteur 

geeft aan dat etniciteit is gebaseerd op een sociale en culturele fundering wat de groepering 

motiveert tot connectie en identificatie. De ‘moderne staat’ miskent echter deze sociale 

waarden en de daarbij horende aspiraties en verlangens waardoor het etnisch conflict en het 

claimen naar onafhankelijkheid uitlokt. 

4.2.5.1. Moderne principes versus recht op zelfbeschikking  

De internationale gemeenschap gaat vandaag uit van de comptabiliteit van de moderne 

principes zoals soevereiniteit en onafhankelijkheid met het recht op zelfbeschikking. Het 

behelst echter geen vanzelfsprekende samenhang. De politieke grenzen van de nieuwe 

moderne staat vallen slechts uitzonderlijk samen met die van etnische groeperingen en in vele 

gevallen domineert een exclusieve etnische groepering. Het resulteert in een gevoel van 

vervreemding, discriminatie en tekort aan identificatie met de staat. 

 

De hieruit vloeiende onderdrukking van minderheden in combinatie met het recht op 

zelfbeschikking creëert een politieke bewustwording bij de verschillende groeperingen. Het 

legitimeert als gevolg de politieke mobilisatie van etnische minderheden. De ontkenning van 

de afzonderlijke identiteiten en het verschil in ideologie tussen staat en etnische groeperingen 

resulteert mogelijks in etnisch conflict.73  

 

Etnische conflicten dienen zich niet exclusief te manifesteren ten opzichte van de staat. 

Sociale en economische veranderingen samen met culturele en politieke bewustwording 

manifesteren zich tevens conflicten tussen etnische groeperingen onderling.74 
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4.2.5.2. Van centralisatie van regionalisme: het verlies van centrale macht (fragmentatie) 

Het moeilijk verwerven van een legitieme en autoritaire politieke orde in combinatie met 

etnische conflicten resulteren in de regionalisatie van de oppositionele krachten. De staat 

slaagt er niet in om op een effectieve manier deze opkomende krachten te handhaven. Deze 

ontwikkeling leidt tot een aftakeling van de centrale staatsmacht die als laatste middel dwang 

hanteert om controle te behouden.  

 

Een gevolg van bovenstaande ontwikkeling omvat de verbrokkeling van de politieke centrale 

macht tot regionalisme en het verlies van controle in gedeeltes van het land. 

Gedecentraliseerde etnische regio’s krijgen op deze manier steeds meer autoriteit toegekend. 

Het stelt hun tevens in staat zowel politieke als economische informele organisaties te 

handhaven.75 Carment verwijst in zijn artikel naar Baker en Ausink die ineenstorting 

omschrijven als de ondergang van de centrale staat wat leidt tot een herstel van loyaliteit aan 

de traditionele cultuur.76 Rotberg beklemtoont als gevolg van ineenstorting de overname van 

substatelijke actoren die voorzien in hun eigen lokaal beleidsapparaat.77 Ondanks deze 

overname heerst nog steeds wanorde en de aanwezigheid wapen- en drughandel. 

4.3. Verklaringen op microniveau 

Carment verwijst op microniveau naar de aspecten van georganiseerd geweld. Het betreft 

verklaringen inzake de manifestatie ervan.78 Karakteristieken van de situatie zoals die zich 

voordoet resulteren in significante verschillen tussen diverse conflicten. 
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4.3.1. Interactie tussen groeperingen 

De literatuur associeert een ‘falende staat’ met het handhaven van de macht door een nauwe, 

onbekwame groep.79 Zij behelzen vaak geen representatief beeld voor de veelal multiculturele 

samenleving. Vaak kenmerkt incompetentie en corruptie de groepering waardoor een gevoel 

van onzekerheid en vrees tot uitroeiing ontstaat bij de overblijvende groeperingen. Dit 

gecombineerd met de afwezigheid van een neutrale bemiddelaar resulteert in het beroep doen 

van onderdrukte groeperingen op geweld om hun veiligheid te handhaven. 

 

Crawford beaamt deze visie door het breken van het sociaal contract te benadrukken in 

gebieden waarvan de traditionele structuur en instituties zich baseerden op identiteit.80 Een 

afzwakking van deze identiteitspolitiek betekenen voor vele groepen discriminatie waaruit 

vaak uitmonden in gewelddadige conflicten. Deze etnische conflicten in combinatie met 

afwezigheid van sterke capabele instituties creëren de ruimte voor etnische groeperingen om 

zich politiek te mobiliseren. Politieke entrepreneurs beroepen zich op het gevoel van 

onveiligheid, ongelijkheid en cultuur om politieke steun aan te wakkeren en een solide basis 

tot politieke actie te vormen. Wanneer deze groeperingen erin slagen zich middelen toe te 

eigenen en hierdoor andere groeperingen van economische en politieke goederen te 

weerhouden, stevent men af op geweld tussen groeperingen. De elite maken op hun beurt het 

gebruik van geweld eigen om deze etnische conflicten te handhaven. 

4.3.2. Politisering 

Lawson benadrukt dat niet etniciteit op zich de oorzaak uitmaakt van gewelddadige conflicten 

maar wel de politisering ervan.81  
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Er is een verschil tussen etniciteit en politiek geladen culturele identiteiten. Ook Crawford 

volgt deze visie.82 Etnische groeperingen maken onderwerp uit van de strijd om politieke en 

economische goederen en veiligheid waardoor zij gepolitiseerd geraken. Lemarchand volgt 

bovenstaande visie. Hij benadrukt etnische exclusie in combinatie met de mogelijkheid tot 

politieke manifestatie in het ontstaan van etnische conflicten.83 

   

Samenvattend wijst Crawford de variatie in etnisch geweld toe aan de politieke structuur en 

instituties.84 Zij dienen over de capaciteit te beschikken om het sociaal contract te handhaven 

en etnische conflicten te coördineren tot vredevolle politieke concurrentie. De auteur merkt op 

dat de kans op geweld stijgt waar culturele identiteit in het verleden reeds een politieke zaak 

uitmaakte.  

4.3.3. De aanwezigheid van externe krachten 

Carment benadrukt vooral de aanwezigheid van humanitaire organisaties die door tekort aan 

efficiëntie en geloofwaardigheid conflicten eerder aanscherpen.85 Gaguly betrekt tevens de 

betrokkenheid van internationale actoren tot etnische opstanden waardoor de capaciteit van de 

groeperingen versterkt.86  Etnische groeperingen, onderdrukt door staatselites, bezitten het 

verlangen om zich politiek door te drukken. Zij zorgen ervoor dat zij gehoord en gezien 

worden om op die manier materiële en morele steun te verwerven.  
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Groepen op (inter)nationaal niveau die dezelfde ideologie of verwantschap delen sluiten zich 

aan en voorzien de etnische groeperingen van diensten en steun (informatie, militaire 

assistentie, soldaten, training,..). Wanneer groeperingen over een tekort aan conventionele 

middelen beschikken om tot opstand te komen, beroepen zij zich vaak op terrorisme.  Gaguly 

benadrukt dat de clandestiene internationale wapen- en drughandel ertoe leidt dat de 

duurzaamheid van deze etnische opstanden stabiliseert. Deze illegale activiteiten stellen de 

groeperingen in staat zichzelf financieel te bedruipen en hun politieke status binnen de staat te 

handhaven. Schultz beklemtoont dat deze ontwikkelingen mogelijks resulteren in de 

desintegratie en zelfs het uitdagen van de centrale soevereine autoriteit van de staat.87 

4.3.4. Crimineel geweld 

Rotberg benadrukt de correlatie tussen de achteruitgang van de autoriteit van de staat die 

steeds meer criminele eigenschappen vertoont en de groei van crimineel geweld.88 Dit zowel 

vanuit de staat maar tevens uitgaande van de samenleving. Het betreft genadeloze 

onderdrukking en corruptie aan de ene kant en criminele groeperingen en een illegale drugs- 

en wapenhandel aan de andere kant.  

5. BESLUIT 

Dit hoofdstuk vertrekt  vanuit de beschrijving van een succesvolle ‘moderne staat’ met de 

daaraan gekoppelde internationale verwachtingen. Het fungeert nu nog steeds als een 

vanzelfsprekende internationale maatstaf en cultureel script waaraan men halsstarrig het 

functioneren van een staat aftoetst.  De wortels van het moderne concept vloeien voort uit een 

specifiek Europees historisch kader gekenmerkt door expliciete ontwikkelingen. De 

industriële revolutie creëerde de aanzet tot economische verandering waar de Franse revolutie 

in een ideologische verandering uitmondde. De condities waaruit de Europese moderne staten 

in het verleden uitmondden verschillen echter van de huidige (niet-Europese) context.  
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De afwezigheid van externe geopolitieke bedreigingen waarvoor de staat op zichzelf is 

aangewezen ter verdediging en de aanwezigheid van internationaal aanvaarde normen zoals 

zelfbeschikking, arbitraire internationaal erkende grenzen en mensenrechten omvatten een 

andere ontstaanscontext. Desondanks persevereren de dag van vandaag nog steeds de 

verwachtingen die met het historisch concept correleren zoals democratie, soevereiniteit en 

het bezorgen van politieke goederen. De veranderde ontstaanscondities en de hieruit 

vloeiende knelpunten verdwijnen echter op de achtergrond.  

 

Als gevolg van tekortkomingen in de moderne typologie, labelt de westerse wereld vele staten 

als ‘falende staat’. Paradoxaal erkent de internationale gemeenschap deze staten nog steeds als 

staat met de daarbij horende verwachtingen. Een verschuiving in de eigenschappen inzake de 

erkenning van een staat omzeilt de problematische beperkingen die de nieuwe staten vandaag 

kenmerken. Het omvat onder andere politieke onstabiliteit, economische teloorgang, een 

gefragmenteerde samenleving en de afwezigheid van een effectieve overheid. Waar vroeger 

de nadruk lag op de politieke organisatie en structuur, ligt nu de klemtoon op de juridische 

dimensie namelijk de internationale erkenning. Een omgekeerde redenering aangezien 

vroeger territoriale macht en het monopolie over de middelen van geweld vereisten behelsden, 

waarvan soevereiniteit de manifestatie en internationale erkenning een gevolg. De Europese 

staten kregen zowel fysiek als politiek vorm in hun historische strijd tegen externe machten.  

 

Hiertegenover staan de nieuwe staten waarvan de internationale gemeenschap de arbitraire 

grenzen en politieke orde in een ijltempo oplegde. Laatstgenoemde gaat ervan uit dat de 

nieuwe staten vanzelfsprekend over soevereiniteit, politieke stabiliteit en een monopolie over 

de middelen van geweld beschikken. Ook de exclusie van externe actoren uit de autonome 

structuur en beleid van een staat onderging een verandering. De aanvaarding van de 

mensenrechten legitimeert de inmenging van buitenaf op het binnenlands beleid en instituties 

van een staat. Het resulteert in een aantasting van de politieke autonomie dewelke vroeger tot 

de exclusieve bevoegdheid van de individuele staat behoorde. Het tast de vaardigheid van de 

staten aan om onafhankelijk tot organisatorische capaciteit te komen en een effectieve 

overheid te handhaven.  

 

In een ‘falende staat’ slaagt de politieke orde en structuur er niet in om te anticiperen op de 

impact van de socio-economische (inter)nationale veranderingen en een effectieve overheid 

en organisatorische capaciteit te handhaven.  
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Een gebrek aan vermogen om het beleid te implementeren in het volledige territorium en de 

bevolking te voorzien in politieke goederen resulteert in het inboeten aan legitimiteit van de 

staat. De bevolking draagt het gebrekkige politieke beleid onvoldoende wat sociale coalities 

met de staat belemmerd.  

 

Economische teloorgang, onderdrukking, corruptie en een achteruitgang van welzijn 

kenmerken de staat. Deze omstandigheden manifesteren zich samen met de internationale 

ontwikkeling van het zelfbeschikkingsrecht en onafhankelijkheid. Dit mondt uit in een 

progressieve culturele en politieke bewustwording en mobilisatie van de verschillende, veelal 

onderdrukte, etnische groeperingen binnen de samenleving. De diverse aanwezigheid van 

deze etnische actoren vloeien voort uit het opleggen van arbitraire grenzen door externe 

machten. Deze grenzen omvatten vaak een heterogene samengestelde samenleving 

gekenmerkt door een historisch gegroeide traditionele identiteitspolitiek. Een etnisch politiek 

systeem karakteriseert de macht waardoor minderheden zich onderdrukt voelen.  

 

De fase van anomie waarbij de overgang van de traditionele structuur en cultuur naar een 

moderne typologie op heel wat moeilijkheden stuit, leidt tot het effectief falen van een staat. 

De staat beschikt over een tekort aan capaciteit om een effectief bestuur te handhaven dat 

instaat voor het bereiken van resultaten en voltooien het van functies. Dit omdat de nieuwe 

opgelegde ideologie en structuur zich niet historisch wortelde waardoor verwachte 

vaardigheden de staat niet eigen zijn. Moeilijkheden die zich hierbij voordoen gaan gepaard 

met een gebrek aan legitimiteit. Dit als gevolg van een gebrekkig beleid gebaseerd op een 

bepaalde politieke identiteit, een onrechtvaardige verdeling van politieke goederen en een 

tekort aan een coherente politieke gemeenschap dat conflicterende belangen stroomlijnt. Het 

sociaal contract, de lijm van de samenleving, verliest cohesie en de overheid slaagt er niet in 

om de opkomende etnische opstanden te stroomlijnen tot vredevolle politieke concurrentie. 

Het manifesteert zich met een duidelijke afwezigheid van capaciteit tot conflictbeheersing.  

 

Bovenstaande ontwikkelingen leiden mogelijks tot het ontstaan van een gefragmenteerde 

samenleving gekenmerkt door etnische conflicten algemeen toe te wijzen aan een 

incompetente politieke orde met een tekort aan legitimiteit. Het negeren door de staat, veelal 

gedomineerd door een specifieke groepering, van de verschillende etnische groeperingen en 

zelf de politieke en economische exclusie ervan moedigen het ontstaan van gewelddadige 

conflicten aan.  
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De politisering van de onderdrukte groeperingen stelt deze in staat om zich zowel politiek als 

economisch te organiseren wat resulteert in verbrokkeling van de politieke centrale macht. 

Het recht op zelfbeschikking, de terugtrekking van derden en de politieke configuratie van 

etnische groeperingen creëren dus de setting voor etnische conflicten en burgeroorlog. Deze 

etnische ontwikkeling leidt mogelijks tot het ineenstorten van de staat waarbij substatelijke 

actoren voorzien in een eigen lokaal beleidsapparaat.  

Het omvat een nog verdergaande vorm dan een ‘gefaalde staat’ waarbij tevens de 

ineenstorting van autoritaire instituties en privatisering van politieke goederen centraal staan. 

 

Wanneer een bepaalde groepering zich politiek wenst uit te drukken, maar hiervoor niet over 

de conventionele middelen beschikt, dreigt eveneens het gevaar van terrorisme en drug- en 

wapenhandel. Deze illegale activiteiten stellen de groeperingen in staat zichzelf financieel te 

bedruipen en hun politieke status binnen de staat te handhaven.
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Hoofdstuk 2:  Afghanistan 

1. ALGEMEEN 

De uiteenzetting van de historiek van Afghanistan leidt tot de mogelijkheid om te vergelijken 

met de ontstaansgeschiedenis van de westerse ‘moderne staat’ dewelke fungeert als 

internationale maatstaf. Een zeer lange en complexe geschiedenis typeert Afghanistan. Vorig 

hoofdstuk benadrukt het belang de geschiedenis te exploreren aangezien het label ‘falende 

staat’ teruggaat naar de geschiedenis inzake het ontstaan en de daarbij horende verwachtingen 

van een ‘moderne staat’. Een concept waaraan vandaag alle staten internationaal getoetst 

worden inzake hun al dan niet volwaardig functioneren. Door de historiek van Afghanistan 

bloot te leggen ontstaat de mogelijkheid om af te toetsen in welke mate er een verschil 

voordoet in het ontstaan en ontwikkeling van de staat en waarom deze al dan niet voldoet aan 

de verwachtingen wat betreft een moderne staat. 

 

Los van bovenstaande argument omvat het inzicht in de verschillende historisch gegroeide  

facetten van Afghanistan een belangrijk aspect aangezien elke factor een (in)directe bijdrage 

leverde tot de huidige situatie en de internationale visie hieromtrent. Sommige elementen 

lijken soms ver teruggaand in de geschiedenis maar maken oefenen ieder een onuitwisbare 

invloed uit op de hedendaagse problemen dewelke een impact uitoefenen op het al dan niet 

falen van de staat Afghanistan. 

  

Dit hoofdstuk vertrekt vanuit de periode die de culturele diversiteit, dewelke zich momenteel 

nog steeds manifesteert, verklaart. Een constant gegeven dat doorheen de Afghaanse 

geschiedenis een diepgaande impact nalaat. De uiteenzetting van de verdere historiek verloopt 

langs de zwaartepunten dewelke zich in het vorige hoofdstuk doordrukten. Dit maakt 

vergelijking mogelijk. Deze hoofdpunten omvatten de politieke, sociale en economische 

ontwikkeling ingebed in de bestaande internationale ontwikkelingen. Dit hoofdstuk benadrukt 

de belangrijkste veranderingen binnen elk domein. De geschiedenis binnen deze studie 

situeert zich tot de heerschappij van de interim-regering. Dit aangezien de periode erna binnen 

de literatuur nog weinig uitgediept en beschreven is door diverse kritische bronnen.  
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2. HISTORIEK 

Een cluster van etnische diversiteiten als gevolg van een lange en complexe strijd in Azië 

kenmerkt Afghanistan. Het omvat een ingewikkelde historie van golven nomaden, 

opeenvolgende rijken, dynastieën en invasies.89 Vooraleer dieper in te gaan op de 

geschiedenis van Afghanistan, voorziet dit hoofdstuk in een overzicht inzake de culturele 

diversiteit. Het resulteert in een duidelijk overzicht inzake de positionering van de etnische 

kwestie binnen het historisch kader. 

2.1. Culturele diversiteit 

Een grote etnische verscheidenheid gekenmerkt door gewapende conflicten teisterde 

Afghanistan doorheen de geschiedenis. Het behelst een langdurig historisch fenomeen. Deze 

diversiteit bevorderde het conflict dat zich zowel in het verleden als heden ten dage 

manifesteert. Eenentwintig etnische groeperingen typeren vandaag nog steeds Afganistan. De 

Pathanen vormen traditioneel de grootste groep (40% van de bevolking). Na de Pathanen 

volgen de Tadzjieken, de Hazara en de Oezbeken. Deze kleinere groeperingen lokaliseren 

zich in een bepaalde regio. Een hoge mate aan etnische soliditeit kenmerkt deze gebieden wat 

integratie verhindert. 

 

De Pathanen vormden de primaire etnische groepering die de Afghanen vertegenwoordigden. 

Zij veroverden en controleerden in de 18de eeuw gebieden binnen Centraal-Azië. De 

uitbreiding van het Brits-Indisch rijk drong echter het Afghaanse territorium in het oosten 

terug. Enkele Pathanen resulteerden op deze manier onder het Brits-Indisch gezag.  

Desondanks breidden de Pathanen hun gezag uit richting het noordwesten waar zij gezag 

uitoefenden over verscheidene etnische groeperingen. Het leidde tot een steeds meer multi-

etnisch volk.90  

 

Ondanks deze diverse etnische samenstelling, oefenden de Pathanen doorheen de 

geschiedenis de raciale overmacht uit. Zij beschouwden zichzelf als superieure etniciteit en 

claimden de enige authentieke inwoners te zijn van Afghanistan.  
                                                           
89 EWANS, M., Afghanistan.: A new history, London, RoutledgeCurzon, 2002, 10. 

90 MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, Boulder, Westview Press, 1998, 1-2, 
11-12. 
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De Pathanen construeerden bijgevolg het sociaal, politiek, cultureel en economisch overwicht 

waardoor specifieke waarden, normen, overtuigingen, tradities en identiteit de samenleving 

beheersten. Naast de overheersing van de Pathanen kenmerkten echter ook andere 

gefragmenteerde, stammensamenleving Afghanistan waardoor de door de Pathanen opgelegde 

cultuur en identiteit niet alle inwoners representeerden maar eerder vervreemden. De 

aanwezigheid van een diverse etniciteit leidde tot onverenigbaarheid tussen hun historische 

roots en de Pathaanse onderdrukking. De toekenning van arbitraire grenzen in de post 

koloniale periode versterkte deze tegenstrijdige gevoelens. De geschiedenis van Afghanistan 

reduceerde vaak op dezelfde wijze de heerschappij over Afghanistan tot verscheidene 

Afghaanse heersers en Pathaanse stammen. De historie van de aangrenzende gebieden en 

groeperingen oefenen een onmiskenbare invloed uit op de oorsprong en evolutie van 

Afghanistan.91 

2.2. Het rijk Afghanistan 

In de 18de eeuw nam het Afghaanse rijk als entiteit zijn tijdelijke vorm aan. Voor deze periode 

werd het gebied onderverdeeld tussen de regionale, Islamitische rijken  die elkaar voortdurend 

aanvielen. De Pathanen misbruikten de achteruitgang van de naburige rijken om een 

Pathaanse leider aan te stellen en territorium te bestendigen. Dit resulteerde in onderlinge 

aanvallen tussen diverse stammen in functie van het verwerven van macht. Niet enkel intern 

manifesteerden zich conflicten, er ontwikkelde zich tevens een woelige machtsstrijd inzake de 

aangrenzende gebieden zoals Isfahan (Iran), Pesjawar (Pakistan) en Punjab (India). De strijd 

om Pesjawar verdeelde later bij het uitzetten van de grenzen de Pathanen.  

 

Opvallend gedurende deze strijd betrof het leiderschap van Ahmad Shah Durrani die als enige 

autoriteit verwierf over alle Pathanen. Hij genoot aanzienlijke steun van de bevolking als 

gevolg van zijn conformiteit aan traditie. Hijzelf en de toenmalige Islamitische overheid 

verwierven legaliteit in de ogen van de Pathanen door als verkozen stamhoofd gebruik te 

maken van de traditionele Jirga (bijeenkomst van stammen) en zijn strijd tegen niet-moslims. 

In deze strijd beriep hij zich op de militaire krachten van de stammen wat de Pathanen gunstig 

stemden.  

                                                           
91 KOLHATKAR, S. & INGALLS, J.,  Bleeding Afghanistan : Washington, warlords, and the propaganda of 
silence, New York, Seven Stories Press, 2006, 5-11. 
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Gedurende deze periode ontplooide de visie bij de Afghanen tot een onafhankelijk regeren. 

De verkozen leider genoot traditionele legitimiteit doordat de volledige natie hun heerser 

verkoos  zoals de Jirga het voorschrijft. 

 

In deze periode oefenden de Britten macht uit over het Indisch subcontinent terwijl de Russen 

verder Centraal-Azië veroverden. De opkomst van deze twee grootmachten belemmerde de 

uitbreiding van Afghanistan. Na de dood van Ahmad Shah en diens opvolgende zoon in het 

begin van de 19de eeuw, kenmerkte desintegratie en politieke fragmentatie het Afghaanse rijk. 

Deze versplintering resulteerde uit conflicten en burgeroorlogen inzake leiderschap. Dit 

verstoorde de prille relatie van de bevolking met het Britse rijk in India, bevestigd door het 

eerste Brits-Afghaanse verdrag in 1809.92 

2.3. Afghanistan als bufferstaat 

Veranderingen in het internationale systeem leidden tevens tot ontwikkelingen in het 

Afghaanse rijk. Laatstgenoemde fungeerde de periode erna als bufferstaat tussen het Brits- 

Indisch rijk en Rusland. Deze grootmachten stelden gedurende hun territoriale strijd de 

grenzen vast van Afghanistan zonder rekening te houden met het standpunt van de Afghaanse 

bevolking of de etnisch verdeelde samenleving. De consolidatie van het territorium door de 

twee grootmachten betekende een stopzetting van de mogelijkheid tot uitbreiding van het 

Afghaanse rijk. Stammen gescheiden door de bestaande grenzen verloren op die manier enig 

perspectief op hereniging. Enkel door manipulatie van binnenlandse groeperingen en het 

aanvaarden van buitenlandse hulp slaagden Afghaanse heersers erin om hun macht te 

handhaven. Op die manier bepaalde de internationale gemeenschap de relatie tussen de 

Afghaanse staat en de bevolking.93 

2.3.1. De eerste Brits- Afghaanse oorlog 

Onderhandelingen met aan de ene kant de Russen en de Britten aan de andere kant 

Afghanistan kenmerkten deze periode.  

                                                           
92 MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, Boulder, Westview Press, 1998, 24-
32. 

93 BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 47-49.  
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Desondanks leidden deze niet tot de beoogde verdragen. Betwistte gebieden resulteerden 

blijvend in knelpunten die de wederzijdse relaties kenmerkten. De vrees dat Rusland 

territorium zou winnen binnen Afghaans grondgebied, zette de Britten aan om binnen te 

vallen wat uitmondde in de eerste Brits- Afghaanse oorlog (1839-1842). Ondanks de Britten 

er in slaagden zelf een afgezette Afghaanse koning opnieuw aan de macht te brengen, onder 

Britse voorwaarden, ondergingen zij een desastreuze nederlaag.  

 

De aangestelde heerschappij van de Britten handelde onrechtvaardig in de ogen van het volk. 

Het leidde tot een samenwerking van de verschillende stammen in de vorm van opstanden en 

rellen. Deze sociale krachten ondermijnden de autonome staatscontrole met verval ervan als 

gevolg. Na een gedwongen aftreden en een herinval, lieten de Britten op vrijwillige basis de 

heerschappij opnieuw over aan een Afghaans verkozen leider. Het behelsde de enige manier 

om een robuust en herenigd Afghanistan te handhaven. Een Brits- Afghaans verdrag in 1857 

construeerde een tijdelijke stabiele relatie tussen beide rijken en creëerde weerstand tegen de 

bedreigende uitbreiding van het Russische rijk. 

 

De Afghaanse leiders schonken gedurende deze periode ook steeds meer aandacht aan het 

modernisatieproces. Westerse hervormingen kenmerkten het educatieve, politieke en militaire 

domein. Het streven naar  moderne staatsinstituties congrueerde voor de leiders met 

onafhankelijkheid en identiteit. Niettemin omvatte het modernisering in beperkte mate 

aangezien patrimoniale elementen de heerschappij overheersten.94 

2.3.2. De tweede Brits-Afghaanse oorlog 

De uitbreiding van de invloedssfeer van de Russen richting Afghanistan wekte opnieuw de 

zorgen van de Britten. Zij geloofden niet dat het Afghaanse rijk sterk genoeg was om zich te 

wapenen tegen een Russische invasie. De ontvangst door de Afghaanse leider van een 

Russische gezant en de onbeantwoorde vraag tot ontvangst van een Britse vormde de aanzet 

voor de tweede Brits-Afghaanse oorlog (1878-1880).  

 

                                                           
94 MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, Boulder, Westview Press, 1998, 33-
34; BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 45-48.  
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Een essentieel verschil met de eerste Brits-Afghaanse oorlog betreft de perceptie van de 

Britten op de manier van invloed uitoefenen op het functioneren van het land. Gedurende de 

eerste oorlog ontstonden opstanden en viel Afghanistan uit elkaar. Een directe inmenging en 

het opleggen van leiderschap wierp in het verleden geen vruchten af. Als gevolg hiervan 

trokken de Britten zich terug na het overeenkomen van een verdrag. Afghanistan behield 

diens interne soevereiniteit en effectieve heerschappij maar de buitenlandse relaties vielen in 

handen van de Britten. Een Afghaanse leider afhankelijk van de Britten voor middelen, vooral 

dan militaire, verwierf de macht. Op deze manier slaagden de Britten erin om Afghanistan als 

stabiele en sterke eenheid te handhaven tegen Rusland.95 

2.3.3. De periode na de Brits-Afghaanse oorlogen 

Isolatie en interne consolidatie samen met een meedogenloos beleid van onderdrukking en 

dwang kenmerkte de heerschappij van Abdul Rahman Khan. De Britten voorzagen de leider 

hiervoor in subsidies en vooral militaire middelen. Hierdoor slaagde de leider erin interne 

vijanden te onderdrukken en Afghanistan te isoleren van elke andere externe invloed dan de 

Britten. De politieke opgelegde positie als bufferstaat duwde als het ware Afghanistan in deze 

afgeschermde toestand. 

 

Ondanks het handhaven van een centraal bureaucratisch overheidsapparaat in combinatie met 

een leger die brak met de traditionele orde, karakteriseerde een terugval het proces van 

modernisering.  Isolatie en militaire veiligheid typeerden het moderne beleid desondanks de 

economische kost die het met zich meebracht. De manier waarop de leider legitimiteit 

verwierf differentieerde met voorgaande heersers. Hij handhaafde een gecentraliseerd 

staatsmodel op basis van het goddelijk recht van de koning op basis van de verdediging van 

de Islam.  

 

Door de toevloed van Britse middelen en het handhaven van een absolutistisch autonoom 

staatsapparaat slaagde Abdul erin zich te bevrijden van bondgenootschappen met lokale 

machten. Hij creëerde een nieuwe staatselite onafhankelijk van de traditionele 

stammenmaatschappij en loyaal aan de heerser.  

                                                           
95 MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, Boulder, Westview Press, 1998, 34-
35; BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 48-49.  
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Als gevolg van het voorbijgaan aan de noden van deze lokale machten, het repressieve beleid 

en de Britse invloeden manifesteerden zich verscheidene vormen van weerstand onder andere 

in de vorm van burgeroorlogen en coalities tussen verscheidene stammen. De Afghaanse 

leider trachtte deze te beïnvloeden door stammen tegen elkaar op te zetten en stamhoofden te 

verbannen. Hij manipuleerde tevens traditionele verkiezingsorganen zodanig dat deze enkel 

maatregelen, opgelegd door de Afghaanse leider, goedkeurden.  

 

Gedurende deze periode verwierf Afghanistan de officiële grenzen. Ondanks deze in grote 

mate samenviel met het politieke domein van Afghanistan, leidden deze arbitraire grenzen tot 

knelpunten in de toekomst (cfr.,infra, blz.50). Een discussiepunt omvatte onder andere de 

Durandlijn, de grens tussen Pakistan en Afghanistan. Deze verdeelde de Pathanen, zonder 

rekening te houden met hun traditionele organisatie en geschiedenis, in tweeën. De afgrenzing 

van Afghanistan stond vooral in functie van de politiek die heerste tussen de twee 

grootmachten. Hierbij komt nog eens dat Abdul de bestaande traditionele provincies in 

kleinere territoria spleet welke niet overeenkwamen met de traditionele 

stammenmaatschappij. Over deze divisies heersten gezaghebbende ambtenaren daar waar 

vroeger afstammelingen op traditionele, onafhankelijke manier over hun stam heersten.96  

2.3.4. De stappen naar een modern Afghanistan 1901-1919 

Na het overlijden van Abdul Rahman onderging Afghanistan onder de heerschappij van zijn 

zoon Habibullah enkele essentiële stappen in de richting van modernisatie. Het behelsden 

belangrijke ontwikkeling voelbaar tot het einde van de nakende monarchie. Het streven naar 

modern onderwijs zowel ten dienst van bevolking als ter ondersteuning van een sterke 

overheid en militaire elite nam een centrale plaats in. Het losbreken van inheemse religieuze 

intellectuelen geïsoleerd van de buitenwereld omvatte een diepgaand verschil met voorgaande 

vormen van educatie. De opkomst van het internationale staatssysteem samen met de 

verwachtte vaardigheden betreffende de bouw en het handhaven van een moderne staat 

noodzaakten de integratie van internationale kennis om moderne educatie te verspreiden 

binnen Afghanistan. 

 

                                                           
96 MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, Boulder, Westview Press, 1998, 35-
38; BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 48-52.   
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Andere verwezenlijkingen behelsden een politieke liberalisering, het ontstaan van de 

Afghaanse drukkerij en vooruitgang in infrastructuur in functie van de bouw van moderne 

ziekenhuizen en fabrieken maar eveneens het verbeteren van het wegennetwerk. Dit 

modernisatieproces veronderstelde een evenwichtsoefening tussen de vooruitstrevende elite 

en de traditionele, conservatieve bevolking. Er heerste tijdens deze periode steeds meer 

onvrede, vooral van de Pathanen, tegenover het Britse imperialisme en het neutraal Afghaans 

beleid hier tegenover. De hervormingsgerichte oppositie streefde naar de oprichting van een 

grondwet.97 

2.4. De eerste grondwet 1919 

De Anglo-Russische conventie in 1907 betekende het einde van het strategisch politiek 

conflict tussen het Brits en Russisch rijk. Desondanks resulteerde Afghanistan blijvend onder 

de invloedssfeer van de Britten. Deze overeenkomst ontplooide zich zonder enige raadpleging 

van de  Afghanen zelf. Dit wakkerde bij de Afghanen, vooral bij de Pathanen, de visie tot 

onafhankelijkheid aan versterkt door anti-Britse gevoelens. De neutraliteitspolitiek die 

Habibullah hardnekkig volhield betekende hierdoor zijn ondergang. Hierop volgde een 

periode van onafhankelijke constitutionele monarchieën waarbij de wetgevende macht vooral 

in functie stond van de koning. In 1919 riep Amanullah de onafhankelijkheid uit. 

Onmiddellijk erkend door de Russen maar geweigerd door de Britten ontlokte dit opnieuw 

een Brits-Afghaanse oorlog. Uiteindelijk  bereikte men een wapenstilstand waarna 

Afghanistan de status onafhankelijke soevereine staat verwierf. 98 

2.4.1. Politiek 

Gedurende de heerschappij van Amanullah behelsde de oprichting van een moderne 

monarchie onafhankelijk van westerse inmenging en afhankelijk van de wil van het volk een 

centrale plaats.  

                                                           
97 MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, Boulder, Westview Press, 1998, 38-
40; BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 53-54.  

98 VOGELSANG, W., Afghanistan, een geschiedenis, Amsterdam, Bulaaq, 2002, 141-142; BARNETT, R. R., 
The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international system, New Haven, Yale 
University Press, 1995, 54; MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, Boulder, 
Westview Press, 1998, 40-41.  
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Gelijkheid van alle burgers als Afghanen, de toewijs van rechten aan de burgers en de 

loskoppeling van religie en leidinggevende functies omvatten prioritair na te streven 

doelstellingen.  Voor de eerste maal ontwikkelde zich een concrete breuk met de traditionele 

manier van heersen waarbij het indirecte bestuur van lokale gemeenschappen en stammen de 

heerschappij uitoefende. De invoering van de eerste grondwet in 1921 beoogde 

voorgenoemde sociale hervormingen. Afghanistan creëerde een constitutioneel kader waaraan 

de koning zich onderwierp. Afghanistan brak met de isolerende positie van Afghanistan die 

voorgaande periode kenmerkte.99   

2.4.2. Economie 

Het wegvallen van de Britse steun waaronder financiële subsidies, noodzaakte Afghanistan 

zich te beroepen op binnenlandse middelen en buitenlandse kennis om politieke en sociale 

modernisering door te voeren. De behoefte aan een transformatie van een traditionele tribale 

landbouwerscultuur naar een open markt en kapitalistische samenleving noodzaakte 

Amanullah zich toe te leggen op het gebruik van nieuwe middelen. Het behelsden 

binnenlandse belastingen, privé-eigendom en een transportnetwerk. Het wegvallen van de 

Britse subsidie, de schaarsheid aan kapitaal en de tegenkanting van de traditionele bevolking, 

zette het beleid echter  onder druk.100  

2.4.3. Sociaal 

De snelle moderne hervorming botste echter met het traditionele conservatisme. Steeds meer 

tribale opstanden staken de kop op. Volgens het standpunt van de traditionele bevolking liep 

de modernisatie aan de gevestigde religieuze orde voorbij en karakteriseerde teveel inmenging 

van buitenaf het beleid. Deze spanning in combinatie met de verwaarlozing van het streven 

naar een gedisciplineerd leger leidde tot een kwetsbaar Afghanistan ten aanzien van 

opstanden en conflicten. Enkel als gevolg van hulp van andere stammen die erfvijanden 

uitmaakten van de rebellen slaagde het leger erin beginnende opstanden te onderdrukken.  

                                                           
99 BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 55. 

100 BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 54-55. 
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Desondanks resulteerde de integratie van Afghanistan in het internationale statensysteem en 

de afschaffing en vervreemding van tribaal leiderschap in een grote weerstand van de 

bevolking. Vooral de opstand van de Pathanen leidde tot een noodgedwongen aftreden van 

koning Amanullah in 1928. Tribalisme en een zwakke sociale controle kenmerkten hierna 

opnieuw Afghanistan. Niettemin slaagden stammen er niet in om zich te herenigen in functie 

van het grijpen van de macht. Deze periode toont aan hoe moeilijk het traditioneel, geïsoleerd 

en etnisch verdeeld land zich aanpast aan verandering.101 

2.5. Een nieuwe lijn van monarchen 1929-1973  

Internationale veranderingen kentekenden het tijdperk waarin een onafhankelijke 

constitutionele monarchie Afghanistan karakteriseerde. De terugtrekking van de Britten in 

1947, de kolonisatieperiode van de Moslimwereld samen met de onafhankelijkheid van 

Pakistan en India en de start van de Koude Oorlog na WOII in 1945 creëerden voor 

Afghaanse machthebbers een andere bestaansconditie. Het grijpen naar de macht situeerde 

zich in een periode van instabiliteit en tribalisme. Desondanks kenmerkte de afwezigheid van 

de strijd tegen externe machten de monarchie. Het is tevens gedurende deze periode dat 

modernisatie door contacten met het Ottomaanse rijk en Turkije erkenning verwierf als de na 

te streven norm.102 

2.5.1. Economie  

Amanullah vorderde gedurende zijn heerschappij binnenlandse belastingen op landbouw en 

onderdrukte de stammen. Bij aanvang van de monarchie dwong het tribale element opnieuw 

meer politieke waarde af. Het leidde tot een noodzakelijke overeenkomst van de staat met de 

landelijke machthebbers om de macht te behouden. Als gevolg hiervan onderging de 

economie verscheidene ingevoerde veranderingen.  

                                                           
101 VOGELSANG, W., Afghanistan, een geschiedenis, Amsterdam, Bulaaq, 2002, 146-147; BARNETT, R. R., 
The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international system, New Haven, Yale 
University Press, 1995, 56-58; MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, 
Boulder, Westview Press, 1998, 42; 48. 

102 BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
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Als financiële bron beriep de staat zich op internationale hulp en inkomsten komende uit de 

internationale export van primaire goederen. Door de indirecte belastingen op de handelaars 

ontwikkelde de staat een financieel onafhankelijk positie van de stammen, landbouw en 

veeteelt. Een gunstig beleid zowel in de ogen van stamleiders als landelijke machthebbers 

waarvan de staat steeds meer autonoom regeerde. Het beperkte op dezelfde moment de 

invloed van de overheid op de stammen waarvan de staat tevens steeds meer de macht 

beperkte door fragmentatie en isolatie. Als gevolg hiervan organiseerden stammen zich steeds 

meer op lokaal niveau om de belangen te beschermen. Ondanks de nadruk op de 

internationale handel resolveerde landbouw, versterkt door verbeterde irrigatietechnieken, nog 

steeds als de belangrijkste activiteit bij de bevolking om zich te voorzien in levensonderhoud. 

 

Ongeacht voorgenoemde positieve ontplooiingen ontwikkelde de economie zich traag, verliep 

transport moeilijk en nam corruptie zijn intrede als gevolg van de uitbreiding van de 

opiumteelt.  Afghanistan beriep zich inzake overheidsuitgaven bijna uitsluitend op belastingen 

komende vanuit buitenlandse handel. Zowel het BNP als inkomsten uit handel kende reeds 

eind de jaren 40 een achteruitgang. Door de afhankelijkheid van Afghanistan van buitenlandse 

hulp, onderging het land in 1966 een fiscale crisis door een tijdelijke afname van externe 

middelen. Een ander knelpunt omvatte Pakistan waarvan Afghanistan een afhankelijke positie 

ontwikkelde voor een doorstroom naar de internationale markt. De economie van Afghanistan 

ontwikkelde zich dus eerder zwak.103  

 

Suhrke benadrukt dat de massale economische en militaire hulp vanuit het buitenland en de 

westerse aanwezigheid een nefaste invloed uitoefende op de bouw van een duurzame interne 

orde.104 De ontwikkelde gemakzucht ondermijnde de competentie om aan de hand van lokale 

capaciteiten tot een economisch autonome staat te komen. 

2.5.2. Politiek 

De opvolging van verscheidene monarchen en regeringsleden uit dezelfde familie omschreven 

deze periode.  
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De nadruk lag gedurende hun heerschappij, vooral bij aanvang, in het zoeken naar een gunstig 

beleid zowel in de ogen van diegenen die sociale en politieke hervorming nastreefden als voor 

de conservatieven om burgeroorlog te vermijden. Niettemin kenmerkte een voortdurende 

spanning tussen het hervormingsgezinde kamp en diegenen die conservatisme nastreefden 

deze periode. Een verschil in visie die zich weerspiegelde in de politiek. Verschillende 

factoren zoals de blootstelling aan internationale kennis en de uitbreiding van kranten en 

tijdschriften creëerden bij de elite een progressieve kennis en visie omtrent modernisatie en de 

Islam. Seculiere perspectieven gepaard gaande met moderne hervormingen na 1954 

doordrongen steeds meer de totale bevolking.105 

 

Na WOII drukte het verlangen naar modernisatie zich steeds meer door in ontwikkelingen 

gedurende het premierschap van de hervormingsgezinde Muhammed Daoud. Een liberaal 

politiek systeem, internationale betrekkingen en democratie omhelsden prioritaire 

streefdoelen van de reformisten die zich steeds meer politiek integreerden. Voor het 

doorvoeren van de socio-economische en militaire hervormingen beriep Daoud zich, 

opnieuw, op buitenlandse steun. De Sovjet Unie voorzag in de grootste militaire hulp. De 

Verenigde Staten steunden op een kleinere schaal door vernieuwingen te ondersteunen in 

onder andere infrastructuur en  onderwijs. De internationale hulp versterkte het leger en 

investeerde in ontwikkeling van onder andere educatie, transport, landbouw, communicatie en 

industrie. De overheid investeerde deze externe ondersteuning om sympathie te winnen bij de 

Pathanen door laatsgenoemde te voorzien van priviléges. Buitenlandse hulp duwde 

Afghanistan echter opnieuw in een  afhankelijke positie.106 

 

Na het aftreden van eerste minister Daoud in 1963, als gevolg van de clash met Pakistan en 

het steeds meer tegengaan van de tribale macht, ontwierp Afghanistan een nieuwe grondwet. 

Het omschreef een democratisch verkozen wetgevende macht, het parlement, die het politieke 

gezag van de Koninklijke familie inperkte. Op deze manier probeerde de overheid een nieuwe 

vorm van legitimatie te bewerkstelligen voor de volledige bevolking.  
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Educatie in functie van modernisatie en een centrale staatsinfrastructuur ontplooiden zich tot 

prioritaire doelstellingen. Ondanks de vooruitstrevende intenties kenmerkte weinig 

vooruitgang de democratie. De bevolking slaagde er niet in om zich via representatieve 

organen een vorm van zelfbestuur toe te eigenen.107  

2.5.2.1. De Islamitische partij 

Deze politiek georganiseerde groepering ontstond rond 1950 als gevolg van de overgang van 

een traditionele naar een moderne samenleving. De actieve integratie van studenten in de 

universiteit van Kaboel vloeide hieruit voort. Bij aanvang kenmerkte een zwakke 

structurering en de afwezigheid van sociaal politieke overlegplatforms de beweging. De 

opkomst hield een reactie in tegen het Pathaans traditioneel en conservatief nationalisme in, 

dat heerste gedurende het oude regime van de monarchie, Westerse seculiere modellen van 

modernisme en de opkomst van de communistische DVPA. 

 

De revolutionairen braken met de traditionele gegroeide Islamitische opvatting inzake de 

scheiding tussen religie en politiek en streefden naar de omverwerping van de heersende orde.  

De nieuwe partij schreef de achteruitgang van de staat toe aan het afwijken van de essentie 

van de Islam: de Islam als religie, systeem van economie, politiek beleid en legitimatie. Dit in 

combinatie met moderne concepten zoals wetenschap, technologische vooruitgang en 

menselijke vrijheid omhelsde de ideologie van de moderne Islamitische beweging. Waar bij 

de traditionalisten de nadruk lag op het morele aspect van de Islam los van de politieke arena, 

benadrukte de revolutionaire beweging de Islam als motor van de autonome staat.108  

2.5.2.2. De communistische DVPA, de Democratische Volkspartij van Afghanistan 

Het ontstaan van de communistische partij situeerde zich in de jaren ‘50. Dit onder invloed 

van de Sovjet Unie, de communistische partij van India en interne democratische 

ontwikkelingen.  
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Sociale veranderingen (cfr., infra, blz.49) creëerden een beperkte categorie van stedelijke 

intellectuelen waaruit de partij leden rekruteerde. In de jaren ‘70 slaagde de burgerlijke partij 

erin zich steeds meer te manifesteren in Kaboel als gevolg van een bepaalde mate van 

politieke vrijheid. Een nationale democratische overheid nam een centrale plaats in om in te 

spelen op de achteruitgang van Afghanistan. De beoogde hervormingen betroffen: eenheid 

tussen de verschillende klassen, educatie in moedertaal, ontwikkeling van verschillende 

culturen, gelijkheid van vrouwen, verbod op kinderarbeid, het tenietdoen van onderdrukte 

volkeren, landhervormingen,… Deze eisen bestempelden de toenmalige autoriteiten als niet-

Islamitisch wat de partij legitimeerde om hiertegen repressief op te treden.  

 

In de jaren ’80 kwam het tot een opsplitsing van de DVPA in twee partijen: de Khalq en de 

Parcham. De scheiding reflecteerde politieke, etnische en persoonlijke verschillen. De 

Parcham richtte zich vooral op het militaire domein. Door een grote ontevredenheid ten 

opzichte van het heersende regime en de aanwezigheid van Russische supervisie en 

ondersteuning ontwikkelde zich een voldoende samenhangend leger.  Dit alles leidde tot een 

samenwerking met Daoud in functie van een staatsgreep in 1973.109 

2.5.3. Sociale veranderingen 

De progressieve groei inzake gecentraliseerde educatie en literatuur met een sterke sociale 

inhoud oefenden een diepe impact uit op de traditionele samenleving. Jongelingen afkomstig 

uit traditionele, geïsoleerde omgevingen namen hun intrede in scholen ver verwijderd van hun 

landelijke gemeenschap. Dit proces ondermijnde de traditionele patronen van sociale controle 

en creëerde studenten zwak voor beïnvloeding. De loskoppeling van traditionele achtergrond 

samen met een hoge werkloosheidsgraad, corruptie en de utopie inzake een representatieve 

overheid, uiteindelijk bezet door conservatieven, veroorzaakte heel wat frustraties bij de jong 

geschoolden. Deze malaise lag aan de oorsprong van de vatbaarheid van de jongeren voor 

radicale politieke stromingen waaruit de communistische en islamitisch-fundamentalistische 

groeperingen ontsproten (cfr., supra, blz.48).110  
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Buiten educatie benadrukt Barnett tevens de arbeidsmigratie en buitenlands onderwijs als 

factoren die bijdragen tot de daling van de landelijke sociale controle en de blootstelling aan 

nieuwe, radicale ideeën die steeds meer in kracht toenamen.111 Vele revolutionairen maakten 

kennis met buitenlandse perspectieven en visies in tegenstrijd met de Afghaanse samenleving. 

Coalities met eensgezinde buitenlandse actoren voorzagen in steun en middelen om deze 

nieuwe visies met kracht bij te staan in Afghanistan. Het buitenlandse beleid dat Afghanistan 

uitvoerde in functie van modernisatie, bracht op die manier tevens onvoorziene 

ontwikkelingen met zich mee.  

 

Als gevolg van voorgaande situaties ontplooide zich een steeds groter wordende sociale kloof 

tussen de stadselite en het conservatieve platteland. De grootsteden, vooral Kaboel, 

hanteerden steeds meer een westerse visie in tegenstelling tot de agrarische gebieden die 

steeds meer vertrouwden op lokale netwerken waarop de overheid weinig autoriteit 

uitoefende. Magnus en Naby spreken van een economische integratie van het platteland maar 

van  een sociale vervreemding van de landelijke gebieden.112 De etnische diversiteit versterkte 

de sociale tweedeling doordat Pathanen steeds meer aanspraak maakten op macht en 

privileges die andere bevolkingsgroepen benadeelden. In tegenstelling tot voorgaande 

benadrukt Barnett een economische isolatie van het platteland ten voordele van de Afghaanse 

invloed de wereldmarkt. Communicatie en het aanleggen van wegen tussen hoofdsteden 

stonden eerder in functie van de ontwikkeling van een nationale markt dan ter ondersteuning 

van regionale handel. De internationale import van goedkope grondstoffen betekende voor het 

platteland tevens een daling in werk voor de traditionele ambachtslieden die hiermee in 

levensonderhoud voorzagen.113 

2.5.4. Pakistan 

De Durandlijn verdeelde in het verleden ongewild de Pathanen, de dominante etnische 

groepering in Afghanistan. Het betrof een politieke grens tussen Afghanistan en het Brits-

Indisch rijk toebehoorden (cfr., supra, blz.39).  
                                                           
111 BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 78-81. 

112 MAGNUS, R.H. & NABY, E., Afghanistan. Mullah, Marx and Mujahid, Boulder, Westview Press, 1998, 50. 

113  BARNETT, R. R., The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international 
system, New Haven, Yale University Press, 1995, 77-78. 



51 

Na de onafhankelijkheid van Pakistan in 1947 ijverde Afghanistan voor het recht op 

zelfbestuur van de Pathanen. De arbitraire grens gold voor de Afghanen niet langer na de 

terugkeer van de Britten wat leidde tot politieke controverses tussen beide overheden. 

Niettemin bleef dit gedeelte deel uit maken van Pakistan. Het engagement van de Verenigde 

Staten aan Pakistan, vooral in de vorm van militaire hulp, en dezelfde bijstand van de Sovjet-

Unie aan Afghanistan verscherpte de spanningen rond de regionale kwesties. De politieke 

confrontatie tussen deze twee grootmachten bereikte een hoogtepunt wanneer beiden hun 

grenzen sloten. Afghanistan, afhankelijk van doorstroom van goederen door Pakistan, 

bekleedde hierdoor zowel politiek als economisch een steeds meer geïsoleerd positie 

afhankelijke van de Sovjet-Unie. Het is pas na het aftreden van premier Doaud in 1963 dat 

beide landen opnieuw een compromis sloten inzake de doorgang in Pakistan.114  

2.6. De komst van de Sovjet Unie 1973-1979 

De literatuur benadrukt hongersnood, economische achteruitgang en een politiek 

verslechterde situatie op het einde van de constitutionele monarchie.115 Als gevolg hiervan 

pleegde de afgezette Daoud in 1973 een staatsgreep met de steun van de DVPA, meer bepaald 

de Parcham. De moderne invloed van de Sovjet-Unie op het militaire domein 

vergemakkelijkte de machtsovername.  

2.6.1. Politiek 

Doaud riep Afghanistan uit als republiek en integreerde ter versterking linkse sympathisanten 

in de overheid. Hierdoor hief hij de legitimiteit op die de monarchie stelselmatig in het 

verleden verwierf. Het regime behelsde bij aanvang een sterk pro Sovjet-Unie positie. 

President Daoud trad streng op tegen de islamitisch-fundamentalistische partijen waarvan de 

leiders vluchtten naar Pakistan.  
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Laatstgenoemden ondergingen hier training en ontvingen er wapens. Velen organiseerden 

zich vanuit Pakistan en planden van daaruit acties. Naderhand verwijderde Daoud eveneens 

de communistische invloeden in zijn land gezien hun risicovolle verbintenis met de Sovjet-

Unie. Hij sloot verbintenissen met Pakistan en Iran, gesteund door de Verenigde Staten, in 

functie van financiële steun. Het ontzag de staat opnieuw hiervoor beroep te doen op 

administratieve controle of inkomsten komende uit de samenleving.116 

 

De anti-communistische invloed van Iran, de politieke stagnatie, de uitsluiting van de 

Parcham en het niet invullen van de wens tot een nationale democratie resulteerde in een 

complot tegen het regime in 1977. Een bloedige staatsgreep door het leger onder invloed van 

de communistische partij behelsde het einde van de heerschappij van Daoud. Een 

revolutionair karakter verbonden met sociale transformaties kenmerkten het nieuwe regime. 

Landshervormingen en het nastreven van democratie namen een centrale plaats in waardoor 

het bewind in eerste instantie de verlangens van de bevolking bevredigde.  

 

Interne spanningen karakteriseerden echter als snel het Marxistische bewind onder leiding van 

de Khalq. Opstanden door verscheidene groeperingen weerspiegelden een gefragmenteerde en 

steeds meer gedepolitiseerde samenleving. Het tekort aan penetratie van het nieuw regime in 

het platteland, het stedelijk  en gefractioneerd karakter van de DVPA, de moeilijke historisch 

gegroeide sociale structuur en de aanwezigheid van een potentiële contrarevolutie en de 

aansluiting van het bewind bij de Sovjet-Unie zette het regime onder druk. Laatstgenoemde 

lokte de bezorgdheid van de Verenigde Staten uit betreffende de steeds grotere invloed van de 

Sovjet Unie. De achteruitgang van Afghanistan, de externe weerstand tegen Russische invloed 

en de vrees om in kapitalistische handen te komen zette de Sovjet Unie aan om in december 

1979 Afghanistan binnen te vallen. Ze riepen een communistische Afghaanse leider uit tot 

president.117 
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2.6.1.1. De Islamitische groeperingen in Pakistan 

De vele islamitische strijders die gedurende de heerschappij van Daoud naar Pakistan 

vluchtten of in ballingschap vertoefden in Pakistan slaagden erin zicht steeds meer te 

organiseren. Ze construeerden een basis in vooral in Pesjawar (Pakistan) waar de strijders 

training ondergingen en militaire steun ontvingen. Rond 1974 keerden zij stelselmatig terug 

naar hun geboortegebieden om opstanden te coördineren.118  

2.6.1.2. Internationale omstandigheden 

De Sovjet-Unie bood na de staatsgreep financiële steun ten voordele van de communistische 

partij en oefende een militaire invloed uit. Op deze manier blies de Sovjet-Unie stelselmatig 

hun versie van modernisatie in het theoretisch Marxistisch kader van sociale verandering die 

de DVPA nastreefde. Dit alles tot grote verontrusting van de Verenigde Staten en buurlanden 

Pakistan en Iran maar ook China. De vijandelijkheid van China ten opzichte van het 

revolutionaire regime noodzaakte de overheid nog meer beroep te doen op de protectionele 

functie van de Sovjet Unie.119 

2.6.2. Sociale omstandigheden 

Het instorten van het revolutionair regime is te wijten aan een kluwen van interne problemen 

die de aanleiding vormden tot de invasie van de Sovjet-Unie. Aan de sociaal gefragmenteerde 

structuur en de isolatie van het platteland (90% van de bevolking) hecht de literatuur groot 

belang.120 In tegenstelling tot de grootsteden oefenden het politiek beleid en de modernisatie 

hier weinig aantrekkingskracht uit. Lokale loyaliteiten, het tekort aan landelijke integratie 

binnen de bureaucratie, de alleenheerschappij van de Pathanen en het stedelijk karakter van de 

DVPA vormden de basis van het tekortschieten en penetratie van het politiek beleid in het 

platteland.  
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De gebroken structuur van de samenleving creëerde een potentiële basis voor contra 

revolutionaire pogingen.  

2.6.3. Economie 

Het nastreven van kapitalisme kenmerkte steeds meer het regime van Doaud. Door de 

geïsoleerde positie en de gefragmenteerde tribale machtsstructuur van Afghanistan in het 

verleden ontwikkelde een kapitalistisch economie moeilijk.  

 

Het grootste gedeelte van de bevolking (90%) bewoonde het platteland. Hier heerste een grote 

ongelijkheid inzake landbezit. Het platteland bestond uit 40% landloze families. Deze 

bevolkingsgroepen beschikten amper over voldoende inkomen om in hun levensonderhoud te 

voorzien. Dit als gevolg van een kleine opbrengst van de gewassen en een tekort aan moderne 

irrigatietechnieken.  

 

Een groot deel van de arbeidskrachten migreerden naar de grote steden zoals Kaboel waar 

eveneens een grote ongelijkheid heerste. 6% van de stedelijke huishoudens verdienden 40% 

van het totale inkomen terwijl 56% slechts in 15% voorzag. Bijna de helft van de in de steden 

tewerkgestelde bevolking werkte direct voor de staat. Ook industrie, 11% van het BNP, viel 

grotendeels in handen van de overheid. Dit alles zorgde voor een teveel aan arbeidskrachten 

en een verval van de socio-economische structuur.  

 

Een agrarische samenleving (56% van BNP), economische stagnatie, werkloosheid  en het 

ontbreken van een staats gecontroleerd handelssysteem karakteriseerden de economische 

structuur in Afghanistan. De staat investeerde de financiële steun vanuit het buitenland in 

corruptie en de bestendiging van het regime ten nadele van de economische ontwikkeling. De 

standvastigheid en veiligheid van een regime is echter sterk afhankelijk van de economische 

prestaties waardoor onstabiliteit gedurende deze periode de kop op stak.121  
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2.7. De inval van de Sovjet-Unie 1979-1992  

Het falende communistische regime van de PDPA in combinatie met de opstanden van 

landelijke conservatieven tegen de sociale hervormingen leidde tot het ingrijpen van de 

Sovjet-Unie in 1979. De afhankelijkheid van Afghanistan aan het Russisch regime 

vergemakkelijkte tevens de overgang. Het stapsgewijs implementeren van modernisatie en het 

tegengaan van onderdrukking van minderheden namen een centrale plaats in.122 De Sovjet 

invasie creëerde bij de Afghanen de vrees tot verlies van onafhankelijkheid. Dit leidde tot een 

ongeziene opstand van religieuze, etnische en sociale groeperingen gesteund door de 

Verenigde Staten en Pakistan. Gedurende deze periode manifesteerde zich de Moedjahedien, 

gewapende oppositiegroepen.123 

2.7.1. De politiek van de Sovjet Unie 

De Sovjet-Unie streefde naar een modernisatie van Afghanistan wat opnieuw protest uitlokte  

bij de landelijke traditionele bevolking en religieuze leiders. Bij aanvang stond de 

onderdrukking van het platteland en de door hun gesteunde oppositiegroepen, de 

Moedjahedien, prioritair.124 De Sovjet-Unie onderschatte echter de verzetsstrijders gezien de 

deze 75-90% van het platteland, ontrukt aan overheidsgezag, controleerden. Dit gecombineerd 

met het moeilijk doordringbaar terrein van de moedjahedien maakte de gehanteerde 

voorspelbare tactiek van de Russen politiek nutteloos. 

 

De moeilijk controleerbare Moedjahedien en de externe druk inzake een terugtrekking van het 

Russisch regime noodzaakte  een strategische switch naar een stedelijk gericht beleid en tot 

verzoening met de lokale religieuze leiders en verzetsstrijders. Het communistisch regime 

stelde de integratie van Islamitische actoren voor in de nieuwe wetgevende instituties van de 

overheid. In ruil vroeg het regime de loyaliteit van de verzetsstrijders voor het communistisch 

bewind.  
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De Moedjahedien weigerde dit resoluut gezien de samenwerking met de communistische 

macht indruiste tegen hun Islamitische ideologie. De Islam laat immers niet toe te 

onderhandelen daar waar seculiere verzetsbewegingen dit wel doen. Bovendien percipieerden 

de verzetsstrijders, nog meer door de vraag tot verzoening, het communistisch regime als 

fragiel gekenmerkt door zwakke instituties.125 

 

De Afghaanse overheid verviel op deze manier steeds meer in een geïsoleerde positie ten 

aanzien van de bevolking. Het resulteerde in steeds meer afhankelijke betrekkingen met de 

Sovjet-Unie. Het communistisch regime omsloot niet de functies van een staat. Het slaagde er 

niet in om constitutioneel over de bevolking te heersen binnen de territoriaal grenzen. De 

landelijke gebieden vielen buiten de overheidscontrole en zelfs in de steden sloeg het regime 

er moeilijk in de macht te handhaven.126 

2.7.2. De val van het communistisch regime 

Door controle te handhaven in de steden en de Afghaanse overheid verder in financiële en 

materiële hulp te voorzien, trachtte de Sovjet-Unie, tevergeefs, het communistisch regime 

verder te handhaven na een terugtrekking in 1989. Deze strategie gaf echter vrij spel aan de 

verdere ontwikkeling van de Afghaanse Islamitische verzetsstrijders op het platteland. Dit 

ging gepaard met een gebrek aan legitimiteit van het heersende regime. Het cliëntregime 

slaagde er niet in om politieke stabilisatie en instituties te handhaven. Zij rekenden hiervoor 

uitsluitend op de wankelende loyaliteit van het communistisch Afghaanse leger. Kaboel 

ondervond tevens een grote mate aan weerstand komende van de bevolking inzake hun 

ideologie en politieke programma’s.  
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Het tekort aan een robuuste weerstand tegen de Moedjahedien, de overheersende 

aanwezigheid van Tadzjieken in overheid en leger welke een xenofobisch gevoel uitlokte bij 

de Pathanen, een gebrek aan legitimatie van de Afghaanse overheid en de stopzetting van hulp 

door de Sovjet-Unie in 1991 in combinatie met een verlies van autonomie van de staat t.o.v. 

de samenleving, zorgde voor een overname van de Islamitische verzetsstrijders in 1992.127 

2.7.3. De verschillende actoren 

De inval van de Sovjet Unie resulteerde in de manifestatie van diverse politieke actoren. Zij 

situeerden zich binnen een spectrum van nationalistische (streven naar democratie, 

volkssoevereiniteit,..), Islamitische en linkse partijen (communistisch).128 Vooral de 

Moedjahedien, geholpen door de VS en Pakistan, behelsde een belangrijke rol gezien hun 

diepgaande impact op de verdere Afghaanse politiek.  

2.7.3.1. De Moedjahedien 

Voor de inval van de Sovjet-Unie kenmerkte een langzame modernisering de samenleving. 

De invasie gepaard gaande met een communistisch beleid, secularisatie en het opleggen van 

een cliëntregime leidden ertoe dat verzetsstrijders zich opnieuw actief manifesteerden. De 

financiële steun van de Verenigde Staten, bedreigt door de expansiepolitiek van de Russen, 

maar vooral de training en militaire steun van Pakistan mondden uit in een ongeziene 

versterking van de beweging. De Sovjet-Unie vormde in de ogen van de Verenigde Staten een 

bedreiging voor de olie en vaarroutes. De Pakistaanse vluchtelingenkampen opgezet in functie 

van humanitaire hulp transformeerden als snel, mede door financiële ondersteuning van de 

Verenigde Staten, tot basis voor militaire rekrutering van fundamentalistische groeperingen 

die later uitgroeiden tot internationale vijand. Dit alles bracht het fenomeen Moedjahedien 

binnen het internationaal bewustzijn.129 
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De legitimerende en mobiliserende kracht achter de Moedjahedien betrof de Jihad: een heilige 

strijd waarbij elk individu zijn verantwoordelijkheid behoort op te nemen tegen een niet-

moslim macht. Een kracht dewelke een scala aan Islamitische overtuigingen omvatte op zoek 

naar politieke sturing. Islamitische activisten opgeleid in Kaboel gedurende de monarchie 

bekleedden leidinggevende posities binnen de verzetsbeweging. Naast een lokale coördinatie 

kenmerkte tevens organisatie vanuit Pakistan, waarnaar zij opnieuw vluchtten tijdens de 

invasie, de Moedjahedien. Pakistan ontving voor hun training en militaire hulp van de 

beweging steun van de VS. De financiële versterking oefenden niet enkel een essentiële 

politieke impact uit op het conflict maar tevens op de Afghaanse politiek en (intern)nationale 

samenleving op lange termijn.130 

 

De meest uitgesproken groepering naast de gematigde Islamitische partijen betroffen de 

fundamentalisten die tot op de dag van vandaag nog steeds een belangrijke rol spelen in de 

Afghaanse politiek. Het doel van de verzetsstrijders omvatte niet enkel het verslaan van de 

Russen maar ook een reorganisatie van de staat en samenleving volgens strakke Islamitische 

richtlijnen. Soevereiniteit van de staat berustte in God, niet bij het volk. Ondanks de 

gemeenschappelijke Islamideologie verstoorde etnische verdeeldheid en onenigheid rond 

doelstellingen een stabiele eenheid. Een coalitie tussen de gematigde en fundamentalistische 

Islamitische partijen in combinatie met de steun van de lokale bevolking, over wie zij 

autoritair heersten, omvatte echter essentiële component om tot omverwerping van het 

Communistisch regime te komen.131 

2.7.4. Economie 

De Russische bezetting vernietigde de landbouwproductiefactoren en de daaruit vloeiende 

voedingsgewassen in de plattelandsgebieden.  
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Door een daling in de voedingsgewassen beoogde de Sovjet-Unie niet enkel een verzwakking 

van de Moedjahedien maar tevens een vlucht van de plaatselijke bevolking die de 

verzetsstrijders ondersteunden. Deze vernietiging van de infrastructuur leidde er echter toe dat 

de inwoners van het platteland, het grootste deel van de bevolking, zich beriepen tot de teelt 

van papaver als middel van bestaan.132  

 

De Moedjahedien maar ook de communistisch gezinde bevolking stimuleerden de 

papaverteelt en de stijging van de drugsproductie in functie van hun militaire doeleinden. 

Oorspronkelijk bevond het zwaartepunt van opiumproductie zich in Pakistan. Onder het 

toeziend oog van de CIA en de inlichtingendienst van Pakistan verplaatste deze handel zich in 

handen van de Moedjahedien. De Verenigde Staten beoogde door het faciliteren van deze 

economische activiteit niet enkel een financiële bijdrage in de strijd tegen de Sovjet-Unie 

maar eveneens een groeiende drugverslaving onder de Russische soldaten ter demoralisatie. 

Niettemin ontsnapte ook de Afghaanse samenleving niet aan een stijgend verslavingsaantal. 

Om deze winstgevende activiteit te bestendigen bracht men deze in 1998 in handen van de 

Taliban (cfr.,infra, blz.68).133 

2.7.5. Sociaal 

De inval van de Sovjet-Unie in combinatie met de onderdrukking van de verzetsstrijders 

creëerde een vloedgolf van Afghaanse vluchtelingen naar Pakistan. Hier ontvingen zij 

training, leiderschap en politieke sturing. Kakar benadrukt het verschil met het verleden wat 

betreft het type weerstand vanuit de samenleving.134 De nieuwe verzetsstrijders ontsproten 

namelijk uit de modern opgeleide studenten die zicht in 1960 politiek organiseerden.  

 

Pakistan en de Verenigde Staten voorzagen aan de verzetsstrijders de nodige wapens en hulp 

met oog op destabilisatie van het heersende regime.  
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De opstandelingen hanteerden als tactiek de mobilisatie van de bevolking die zij op hun beurt 

van wapens voorzagen. Het is uit deze omstandigheden dat later extremistische groeperingen 

zoals Al Qaeda en de Taliban voortkwamen.135  

2.8. Het politieke verval 

Na de terugtrekking van de Sovjet-Unie in 1989 hield het regime, gecoördineerd vanop 

afstand, stand tot 1992. Hierna verviel de staat in een fase van desintegratie waarin de 

Moedjahedien de macht greep en Afghanistan uitriep tot Islamitische staat. Verdeeldheid in 

visie en doelstellingen maar tevens de heterogene etnische samenstelling belemmerde een 

legitieme claim van de Moedjahedien om de macht over staat uit te oefenen. Ook de 

organisatie van een nieuw soort religieuze strijders, de Taliban, situeerde zich binnen dit 

tijdskader.136  

2.8.1. Het verval van de intern staatsmacht 

De desintegratie van staatscontrole in het platteland en de onmogelijkheid van de 

verzetspartijen om deze effectief te vervangen, kenmerkten het politieke landschap. 

Verscheidene redenen verhinderden de Moedjahedien in het concretiseren van een legitieme 

staat op basis van een Islamitische ideologie. 

 

Na de terugtrekking van de Sovjet-Unie viel de mobiliserende en verenigde kracht namelijk 

de Jihad weg. Etnische concurrentie in het individueel streven naar politieke macht 

manifesteerde zich hierdoor opnieuw. De  verschillende tribale fracties isoleerden zich van 

elkaar en voorzagen zichzelf van wapens.  Dorronso schrijft de politieke instabiliteit eerder 

toe aan het voeden van de etnische identificatie door de Moedjahedienpartijen.137  
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Hij spreekt niet van een tribale strijd maar van een politiek conflict dat beroep doet op de 

bestaande spanningen tussen de etnische groeperingen om legitimiteit te verwerven. Deze 

decentralisatie weerspiegelde de verspreiding van sociale controle binnen Afghanistan. Het 

bieden van bescherming nam hierdoor een centrale plaats in binnen de lokale politiek. 

Wapens vormden hiervoor het prioritair te handhaven middel.  

 

De politieke invloed van de Moedjahedien breidde uit als gevolg van de toevloed van wapens 

door externen in het verleden. Het stelde de groeperingen in staat bescherming te bieden aan 

de bevolking op het platteland. Wapens in handen van verschillende partijen leidde echter 

voor een belemmering in het bereiken van politieke stabiliteit.  Het verminderde de  prikkels 

binnen de Moedjahedien om zich op een effectieve en politieke manier structureel te 

organiseren. De militaire hulp versterkte eveneens de bestaande interne verdeeldheid doordat 

het de mogelijkheid verschafte aan de verschillende politieke geëngageerde partijen om elkaar 

continu te bestrijden. Op deze manier transformeerde de coalitie van allianties gedurende de 

Jihad in een burgeroorlog. Voorgenoemde ontwikkelingen leidden tot een terugval van de 

bevolking op primaire sociale netwerken op lokaal niveau, een indicatie van de ineenstorting 

van de staatscontrole.138  

2.8.2. Internationale context 

De internationale positie van Afghanistan hield niet langer een strategische positie in. Met de 

ineenstorting van de Sovjet-Unie, gepaard gaande met het verdwijnen van hun internationale 

politieke dreiging, verloor Afghanistan aandacht en steun van onder andere de Verenigde 

Staten. Voor het eerst leek het regime op zichzelf aangewezen in een moeilijke strijd naar 

consolidatie en legitimiteit. Bijna de helft van de bevolking, gebukt onder geweld en 

burgeroorlogen, vluchtte naar het buitenland. Dit samen met de afwezigheid van een 

competente overheid resulteerde in een verval van Afghanistan. Etnische 

grensoverschrijdende kwesties stelden tevens opnieuw de legitimiteit van de internationale 

grenzen van Afghanistan in vraag.  
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Verschillende etnische groeperingen verlangden opnieuw tot hereniging met het, nu 

onafhankelijk, aangrenzend land of tot de vorming van een politieke autonome entiteit. Een 

aanhoudende dreiging vormde zich van buitenaf.139  

2.8.3. De Taliban 

De literatuur benadrukt de onduidelijkheid betreffende het historisch ontstaan en de 

ideologische onderbouwing van de Taliban.140 De auteurs benadrukken wel dat jonge 

studenten, waarvan grotendeels radicale religieuze scholing onderging in Pakistan, en 

traditionele leiders van de Moedjahedien het fenomeen gedurende deze periode kenmerkten. 

Oud studenten, die gedurende de bezetting van de Sovjet-Unie vluchtten naar Pakistan, 

predikten een strenge Islamitische wetgeving afgesloten van de buitenwereld. De Verenigde 

Staten steunde de Islamitische scholen met oog op de creatie van een van een 

anticommunistische beweging. Na de Russische terugtrekking vestigden zij zich stelselmatig 

opnieuw in Afghanistan. Felbab-Brown spreekt van een transnationaal georganiseerd 

netwerk.141 

2.8.4. Economie 

Het verminderen van de militaire druk in de plattelandsgebieden, na de terugtrekking van de 

Sovjet-Unie, mondde uit in een herleving van de landbouw. Het leidde tot het progressief 

verstrikt geraken van de Moedjahedien in de drugseconomie. Dit uitte zich in het steeds meer 

op de voorgrond treden van de productie van opium, heroïne raffinage en internationale 

smokkel.142   
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De inkomsten uit deze illegale resulteerden in een steeds groter wordende onafhankelijkheid 

van de verzetsstrijders die transformeerden naar regionale krijgsheren. Laatstgenoemden 

voorzagen in politieke goederen waaruit politieke steun vloeiende. De betrokkenheid van 

Pakistan moedigde de internationale expansie van de drugseconomie aan door de 

aanwezigheid van smokkelroutes. Gedurende deze periode ontwikkelde zich tevens 

handelsroutes via het zuiden naar Europa en Rusland.143  

2.9. De overname van de Taliban in 1994 

In oktober 1994 nam de Taliban Kandahar in  met als prioritaire doelstellingen de 

ontwapening van de bevolking en implementatie van een strikte Islamideologie. Hun 

manifestatie betrof een reactie op de machtsstrijd en onaanvaardbare praktijken van de 

Moedjahedien waardoor anarchie en chaos de samenleving kenmerkten. Jonge studenten 

vormden het grootste kenmerkten de samenstelling. De, vooral Pathaanse, bevolking 

percipieerde de Taliban als een traditionele religieuze Messias welke de oplossing voor alle 

problemen bracht. Een aura van onoverwinnelijkheid en charisma kenmerkte de Taliban en al 

snel breidden zij de macht uit over verscheidene gebieden waaronder Kaboel. Niettemin zette 

de oorlog zich verder, geconcentreerd in de noordelijke provincies.144  

2.9.1. Samenstelling 

De Taliban bestond grotendeels uit Pathanen die steeds het politieke en etnische overgewicht 

uitmaakten in Afghanistan. Deze aansluiting leidde tot de steun van een groot deel van de 

bevolking. In het noorden situeerden zich vooral groeperingen van Tadzjieken en Oezbeken 

geleidt door Moedjahedienleiders. Als gevolg van jarenlange onderdrukking en deprivatie 

streefden deze groeperingen naar een politieke individuele entiteit.  
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Deze bewegingen construeerden de Noordelijke Alliantie en vormden de moeilijkste 

hindernis inzake de uitbreiding van de macht van de Taliban.145 Kalyvas benadrukt echter dat 

de beweegreden van de Taliban en de motivatie van hun volgelingen ideologie betrof eerden 

dan etnische affiliatie.146 

2.9.2. Sociaal 

De strenge Islamitische wetten ontzagen vrouwen veel vrijheden zoals onderwijs en 

tewerkstelling. Ook verplichtingen zoals het dragen van een boerka voor vrouwen, een 

tulband en baard voor mannen en het bidden behelsden een centrale plaats binnen de 

samenleving. Strenge en wrede bestraffingen karakteriseerden tevens het regime van de 

Taliban. Vrouwen die de wetten niet naleefden kregen gevangenisstraffen, dieven en andere 

criminelen riskeerden ophanging. Het regime verbande tevens televisie, cinema en muziek. 

Isolatie en de verwerping van elke vorm van modernisme kenmerkte de samenleving. Een 

schrijnende droogte en een diepgaande onderontwikkeling van Afghanistan in combinatie met 

bovenstaande ontwikkelingen zorgde voor een diepgaande crisis.147 

2.9.3. Politiek 

Het grootste gedeelte van de Afghaanse bevolking streefde Islamitische principes na. De 

Taliban kende echter een andere interpretatie toe aan de ideologie dan de meeste Afghaanse 

Moslims. Waar de Taliban extreme waarden begeert, hanteren de conservatieve aanhangers 

eerder een moderne en liberale visie inzake de scheiding tussen religie en politiek. De manier 

van toepassen van het geloofssysteem in de samenleving verschilt tussen de traditionele 

Moslimcultuur en de Taliban. Laatstgenoemde hanteerde de Islam als reactie op een 

(geloofs)crisis en chaos in de samenleving en beriep hiervoor op wapens.148  
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Prioritair streefde de Taliban naar de ontwapening van Afghanistan, het handhaven van een 

Islamitische wetgeving en het bezetten van een zo groot mogelijk gebied. Aan de hand van 

overeenkomst slaagde de Taliban erin de macht over te nemen van de Moedjahedien. Bij 

aanvang slaagde de Taliban erin terrein te bemachtigen, stabiliteit te brengen en sociale 

controle te handhaven op een vredevolle manier. In 1995 overheersten zij reeds zeven 

Afghaanse provincies waarna eveneens Kaboel onder hun gezag kwam. In 1998 overwon de 

Taliban het grootste gedeelte van Afghanistan. De nadruk op het handhaven van de openbare 

orde en het naleven van de strenge Islamitische wetgeving overschaduwden echter de bouw 

van een degelijke staatsstructuur en instituties. Een opvallend actiepunt bij aanvang omvatte 

de aanpak van het volledige opiumcircuit gaande vanaf de papaverteelt tot de uiteindelijke 

gebruiker. Hiermee trof de Taliban echter de enigste inkomst van vele Afghaanse boeren.149 

2.9.4. Internationaal 

De Verenigde Staten behelsden in de periode waarin de Taliban de macht uitbreidde opnieuw 

een bedenkelijke rol. Ondanks de geuite zorgen inzake veiligheid, vrouwenrechten, drugs en 

terrorisme, behelsde de olie en gasleidingen steeds het verborgen, prioritaire politieke 

agendapunt.150 

2.9.4.1. De Verenigde Staten 

De literatuur beschrijft een dubieuze rol van de Verenigde Staten in deze periode.151 

Vogelsang benadrukt de zorgen die de VS zich maakte betreffende de snelle groei van de 

illegale economische activiteit, daar waar zij vroeger een stimulerende rol hanteerden, en de 

spanningen ontstaan met de komst van Osama Bin Laden en diens anti-Verenigde Staten 

beleid. Fazey, Johnson en Leslie benadrukken dat andere politieke prioriteiten deze 

‘bezorgdheden’ naar de achtergrond verdrongen.  
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De auteurs beklemtonen het belang van de Verenigde Staten bij de consolidatie van het 

Talibanregime in functie van het veiligstellen van hun energiebronnen namelijk de olie en 

gaspijpleidingen doorheen het land. Geopolitiek oversteeg de aandacht voor de zorgwekkende 

drugeconomie in het ondersteunend beleid van de Verenigde Staten ten opzichte van de 

Taliban. De veiligheid van de olie en gasleidingen in Afghanistan betekende de ontwikkeling 

ervan tot doorvoerland.  

 

In 1997 veranderde de houding van de Verenigde Staten ten opzichte van de Taliban. De 

kentering in het beleid beoogde in eerste instantie voor het grote publiek een reactie op de 

aantasting van de vrouwenrechten, de betrokkenheid in de opiumteelt en het verschaffen van 

onderdak aan Osama Bin laden. Niettemin betrof het een stofwolk om de verborgen agenda te 

verbergen. Het Islamitisch bestuur van de Taliban stond haaks op de westerse liberale 

democratie waarin een vrij marktkapitalisme centraal stond. De Taliban vertoonde echter geen 

interesse om deel te nemen in de globale markteconomie. Deze houding strooide roet in het 

eten van de Verenigde Staten gezien de belangrijke Afghaanse geopolitieke positie in de 

globale energiemarkt. De politiek en het beleid van de Taliban dewelke zich baseerde op de 

Islam strookte niet met de belangen van de Verenigde Staten.152 

2.9.4.2. Pakistan 

De zoektocht van Pakistan naar een handelsroute doorheen Afghanistan en de moeilijke 

verstandhouding met bepaalde fracties van de Moedjehedien maakte dat Pakistan, net zoals de 

Verenigde Staten, voordeel zag in het ondersteunen van de Taliban. Ondanks Pakistan dit 

ontkende benadrukt de literatuur de religieuze opleiding van de Talibanbeweging in Pakistan 

en hun financiële, militaire en logistieke hulp.153   

 

De scholen ontvingen tevens financiële ondersteuning van Irak, Libië, Iran en Saoedi-Arabië 

(door miljonair Osama Bin Laden) om invloed in hun regio te behouden en vijanden buiten te 

sluiten.  
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De stelselmatige machtsovername van de Taliban schiep bij buitenlandse machten zoals de 

VS en Pakistan de hoop op een stabiel regime die erin slaagt effectieve staatscontrole uit te 

oefenen. 

2.9.4.3. Internationale erkenning 

De negatieve sluier die de Taliban kenmerkte rond hun houding ten aanzien van vrouwen 

hypothekeerde de hulp van humanitaire organisaties. Zij streefden naar een gelijke toegang 

van zowel mannen als vrouwen tot geboden educatieve hulp en steun in functie van werk. De 

Verenigde Naties en het Europese Parlement veroordeelden in 1996 de houding van de 

Taliban ten opzichte van vrouwen in het licht van de mensenrechten. Hierdoor weigerde de 

internationale westerse samenleving enige erkenning van het Taliban regime daar waar 

Pakistan en Saoedi-Arabië dit in 1997 wel toekenden. Johnson en Leslie benadrukken de 

internationale visie inzake de illegitimiteit van het regime.154 De bevolking beschouwde de 

Taliban echter niet minder legitiem dan dat van de Sovjet-Unie of de Britten. 

 

De Taliban plaatste deze veroordelingen van de Verenigde Naties binnen een Westers liberaal 

denken eerder dan vanuit een internationale visie. De Westerse ideologie waarin het 

individueel welzijn en ontwikkeling primeert komt hierin schril contrast met de 

Islamideologie waarin het individu in functie staat van de samenleving. Waar de Taliban 

zichzelf percipieert als de handhaver van orde en vrede aan de hand van de Islamitische 

morele code, neemt het Westen de Taliban eerder waar als totalitair regime die een religieuze 

orde afdwingt aan de bevolking.155  

 

Donini nuanceert de eenzijdige, negatieve benadering van het Taliban regime inzake de 

aantasting van de vrouwenrechten.156 Niet enkel de restrictie tot gezondheidszorg en educatie 

vanuit de Taliban maar ook de vernietiging van deze instituties in het verleden leidden tot een 

beperking in toegang tot politieke goederen.  
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Het effect van et doelbewust negatief afbeelden van het Talibanregime met als gevolg de 

beperking in humanitaire hulp en weigering tot internationale erkenning resulteerde in een 

versterking van de volharding van de Taliban.  

 

Johnson en Leslie bekritiseren eveneens de negatieve afschildering van de Taliban door 

vooral de Verenigde.157 De beeldvorming beoogde volgens de auteurs de rechtvaardiging tot 

militaire inmenging van het westen, meer specifiek de Verenigde Staten. Reeds voor de 

aanslagen van 09/11 mikte de Verenigde Staten reeds op een strijd met de Taliban. Volgens 

de auteurs trachtte laatstgenoemde aan de vragen van de internationale gemeenschap te 

voldoen. Zo handhaafden zij de ban op opiumteelt en vroegen zij bewijs omtrent de daden van 

Osama Bin Laden in ruil voor diens uitlevering. Niettemin weigerde de internationale 

gemeenschap de intenties door de vereisten steeds aan te passen. De ban van de opiumteelt 

veranderde naar de opiumhandel en de bewijzen die de Taliban vroeg in functie van de 

uitlevering van Osama Bin Laden werden nooit geleverd. De internationale geïnterpreteerde 

‘weigerende’ houding van de Taliban rechtvaardigde de eenzijdige wapenembargo. Dit alles 

versterkte de Taliban in hun volharding en wederzijde negatieve houding ten opzichte van het 

westen. 

2.9.5. Economie 

De primaire inkomstbron van de Taliban betrof de sluikhandel van legale goederen doorheen 

Pakistan en later de opiumteelt. Als gevolg van de omvangrijke financiële voordelen die 

hieruit voortvloeiden slaagde de Taliban erin territorium en militaire middelen uit te breiden. 

De opiumteelt bezorgde de Taliban vooral politieke voordelen. Zo liet de Taliban de 

Moedjadien toe zich verder toe te leggen op de opiumproductie in ruil voor hun overgave. De 

opiumindustrie leverde de Taliban vooral politiek kapitaal op waaruit legitimiteit 

voortvloeide.  De Taliban nam bij aanvang een bannende houding aan ten opzichte van de 

opiumteelt gezien de anti-islamitische perceptie ervan. Gezien de verankering van de 

opiumproductie in de samenleving leverde dit beleid eerder politieke kosten op. Een heen- en 

weerbeweging tussen de restrictie en de toelating van opiumteelt weerspiegelde een beleid in 

functie van het verwerven van interne en externe legitimiteit. 
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Niettemin overschaduwde de nadruk van de Taliban op de strikte toepassing van de Islam en 

het brengen van vrede en openbare orde de heropbouw van de economie. Als gevolg van 

werkloosheid, inflatie en de afwezigheid van moderne instituties om de economie te 

stimuleren kenmerkte een economische vluchtelingenproblematiek Afghanistan.158  

2.10. De val van de Taliban 

Als gevolg van de mislukte pogingen tot het verkrijgen van internationale erkenning, het falen 

van de overheidsinstituties, een tekort aan capaciteit en socio-economische crisis binnen de 

samenleving viel de Taliban in handen van extremisten zoals Osama Bin Laden en het Al 

Qaida netwerk. Een antiwesters beleid kenmerkte hun agenda.  

 

Op 11 september 2001 pleegden deze islamitische terroristen een aanval op enkele doelwitten 

in de Verenigde Staten. Een nieuwe dimensie kenmerkte de Afghaanse crisis. De 

internationale gemeenschap duidde Osama Bin Laden en het Al-Qaida-netwerk aan als 

hoofdverdachten achter de aanslagen. Het betrof een terreurgroep welke eveneens deelnam 

aan de strijd tegen de Sovjet-Unie onder de Moedjahedien, financieel ondersteunt door de 

Verenigde Staten, en zich later vestigde in Afghanistan onder leiding van Osama Bin Laden. 

Al snel verklaarde de Verenigde Staten de oorlog aan het terrorisme en vroeg de Taliban de 

uitlevering van Osama bin laden. Door de weigering kenmerkte de strijd tegen de Taliban 

prioritair de agenda van de Verenigde Staten.   

 

Het Verenigd Front, de nieuwe benaming van de Noordelijke Alliantie overwon het 

Talibanregime met behulp van de Verenigde Staten en kreeg driekwart van Afghanistan in 

handen. De overgebleven Pathaanse gebieden zochten hun eigen, succesvolle, manier om de 

Taliban te overwinnen. Al snel volgde hetzelfde jaar de omverwerping van het Talibanregime. 

Een periode van een radicale politieke transformatie brak aan. Ondanks het optimisme 

overschaduwde het ondoordacht internationaal streven naar stabiliteit op korte termijn de 

beoogde doelstellingen.  

                                                           
158 MATINUDDIN, K., The Taliban phenomenon: Afghanistan 1994-1997, Oxford, Oxford University Press, 
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Het hield geen rekening met de politieke gevolgen op lange termijn. Geweld en instabiliteit 

karakteriseerde nog steeds de Afghaanse samenleving als gevolg van een tekort aan 

investering in politiek instituties en economie.159 

2.10.1. Politiek 

De internationale Afghanistan-conferentie in 2001 te Bonn in Duitsland, onder auspiciën van 

de United Nations, bracht de verschillende partijen van Afghanistan samen en droeg Hamid 

Karzai, een Pathaan die bij aanvang de Taliban steunde, voor als leider van de te vormen 

overgangsregering. De internationale gemeenschap streefde naar de heropbouw van legitieme 

en representatieve overheidsinstituties. Het gehele territorium voorzien van politieke 

goederen, de creatie van een nationale legermacht, het ontmantelen van militie-eenheden en 

uitbreiding van de capaciteit van de Kaboeloverheid omvatten essentiële doelstellingen in het 

nieuwe beleid. De presidentiële en parlementaire verkiezingen in 2004 en 2005 vormden het 

sluitstuk van het politieke proces op gang gebracht door de akkoorden van Bonn.160 

2.10.1.1. De interim-regering 

In 2004 verkoos een Loya Jirga, een representatieve beoogde nationale vergadering met 

consensuele besluitvorming, Karzai officieel tot leider van de, door het Westen opgelegde, 

gecentraliseerde interim-regering. De Loya Jirga omvatte een inclusief politiek proces met de 

aanwezigheid van alle politieke actoren. Thier stelt echter de noodzakelijke representativiteit 

van deze gemeenschappelijke besluitvorming in vraag gezien de, gemanipuleerde, 

afwezigheid van enkele politiek belangrijke actoren.161 Ondanks het heersende optimisme 

slaagde de interim-regering niet in zijn opzet.  
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De strijd tegen het terrorisme oversteeg de democratische doelstellingen gezien het regime 

zich hiervoor steeds meer wendde tot ondemocratische, gefractioneerde milities. De beoogde 

legitimiteit van de overgangsregering vloeide eerder voort uit de internationale gemeenschap 

dan uit de Afghaanse samenleving. Laatstgenoemde koppelde het nieuwe regime aan de 

Verenigde Staten en de daarmee gepaard gaande westerse invloed.162 

 

Johnson en Leslie benadrukken de dubieuze opzet van de interim-regering door de 

internationale gemeenschap.163 De handhaving ervan beoogde namelijk vooral de invulling 

van westerse belangen meer specifiek die van de Verenigde Staten. Het bewerkstelligen van 

een stabiele en effectieve overheid behelsde opnieuw het veiligstellen van de olieroutes 

doorheen Afghanistan. De integratie van de moderne principes beoogden vooral de 

samensmelting van de Afghaanse economie in de globale markteconomie. De Verenigde 

Staten slaagden er echter niet in dit af te dwingen aan het Talibanregime.  

2.10.1.2. Verzoening 

Karzai probeerde tot nationale verzoening te komen met de geslonken Talibanbeweging. 

Cooley en Johnson verwijzen hierbij naar de vergelijkende verzoeningspoging van het 

Afghaans regime onder leiding van de Sovjet-Unie met de Moedjahedien (cfr., supra, 

blz.55).164  Net zoals toen vocht de oppositie, hier de Taliban, een heilige strijd in naam van 

de Islam waarmee niet te onderhandelen viel. Onderhandelen als centraal agendapunt 

betekende voor zowel de toenmalige Moedjahedien als voor de Taliban in deze periode een 

indicatie van zwakte.  

 

De parlementaire verkiezingen in 2005 brachten de mogelijkheid voor warlords en lokale 

bevelhebbers te participeren in het politieke domein van Afghanistan.  
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Het leidde tot een herleving van de kloof tussen de verwesterde stedelijke elite en de 

landelijke tribale samenleving, ditmaal ook binnen de politieke arena. De lokale actoren 

benadrukten de opgelegde aard van het marionettenregime. Het hanteerde een seculier beleid 

tegenstrijdig aan de traditionele identiteit en aspiraties van Afghanistan. Een inadequate 

financiering, een tekort aan lokale steun en legitimiteit resulteerden tot het falen van  

pogingen in 2005 en 2010 tot reconciliatie. De overheid slaagde er niet in om vrede en 

stabiliteit te brengen.165 

2.10.1.3. Tekort aan capaciteit in een gecentraliseerde staat 

De macht, overheidsinstituties en internationale steun centraliseerden zich in Kaboel. 

Niettemin slaagde de Afghaanse overheid er niet in invloed buiten de hoofdstad te verwerven. 

Een gebrek aan capaciteit mondde uit in een tekort aan de verspreiding van politieke goederen 

zoals veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg en communicatie voornamelijk in de landelijke 

gebieden. Enkel de stedelijke elite profiteerde van politieke en financiële voordelen. Een 

zwakke overheid en een tekort aan sociale controle leidde tot een overname van de lokale 

macht door regionale leiders en milities. Onveiligheid en armoede kenmerkten hierdoor het 

platteland.166 

2.10.2. Veiligheid 

De Verenigde Staten ondersteunden de implementatie van het nieuwe Tadzjieks, politieke 

regime op gang gebracht door de United Nations. De ISAF, International Security Assistance 

Force, een internationale troepenmacht ontstaan op de Bonn conferentie in 2001, gevestigd in 

Kaboel, onder commando van de NATO geleidt door de Verenigde Staten, voorzag in 

ondersteuning bij de militaire aspecten en veiligheid van het nieuwe regime.  
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De ontwapening van de private milities, het oprichten van een nationaal leger, de ANA, en 

nationale politiemacht betroffen prioritaire doelstellingen.167  

2.10.2.1. Paradox 

De literatuur benadrukt een paradoxale spanning in het nastreven van de doelstelling om de 

veiligheid in handen van een Afghaans eenheidsleger te brengen.168 De tegenstelling omvatte 

enerzijds het streven van de United Nations naar  een centrale overheid, het omverwerpen van 

het terrorisme en warlordisme, de vroegere Moedjahedienpartijen, en de expansie van een 

Afghaanse legermacht en anderzijds de militaire steun aan informele, etnische milities in 

plaats van hun ontwapening. Hierdoor ontwikkelde zich een zwak veiligheidsapparaat die er 

niet in sloeg het monopolie over de legitieme middelen van geweld te verwerven. Opnieuw 

speelde de Verenigde Staten een dubbele rol waarin zij tegengestelde inspanningen leverden 

in het streven naar politieke transformatie in Afghanistan. Goodson en Johnson benadrukken 

de gelijkenis met de periode waarin de Verenigde Staten de moedjahedien steunde in hun 

gemeenschappelijke strijd tegen de Sovjet-Unie.169 De vijand betrof nu echter de Taliban en 

Al Qaida.  

 

De nationale veiligheid berustte opnieuw op de schouders van etnische krijgsmachten  waar, 

onder de schijnbare laag van vrede, oude conflicten en de strijd om macht heerste. Deze 

actoren leidden eveneens tot de burgeroorlog in de vroege jaren ’90.  
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Een diffusie van de militaire staatsmacht, raciale fragmentatie en ongelijke bewapening 

binnen de samenleving vloeiden hieruit voort. Vooral Tadzjieken bekleedden hogere posities 

in het leger, een onrealistische weerspiegeling van de etnische samenstelling van de 

overwegend Pathaanse samenleving die zich opnieuw benadeeld voelden. De Afghaanse 

veiligheidsmacht, de vermeende hoeksteen tot stabiliteit en onafhankelijkheid, verloor op die 

manier opnieuw legitimiteit bij vele bevolkingsgroepen. Vooral op het platteland verloor de 

centrale overheid autoriteit en namen lokale commandanten die de milities aanstuurden de 

macht over. Bovenstaande ontwikkeling betekende een schril contrast met de beoogde 

doelstelling namelijk het streven naar een centrale en legitieme overheid met invloed over het 

volledige territorium.  

 

De manifeste aanwezigheid en reorganisatie van de overgebleven Taliban en de onderdrukte 

strijd naar macht tussen de milities creëerden een risicovolle situatie in Afghanistan. Het 

nieuwe regime beschikte over onvoldoende capaciteit en legitimiteit om zowel de interne als 

externe veiligheid te handhaven. Vooral het risico op een terugval naar een toestand waarin 

burgeroorlog de samenleving typeert manifesteerde zich opnieuw als een bedreiging voor de 

stabiliteit in Afghanistan.  

2.10.2.2. Internationale afhankelijkheid 

De kwantitatieve, ten koste van een kwalitatieve, expansie van de veiligheidsmachten zorgde 

tevens voor een militaire en financiële afhankelijkheid van externe machten zoals tijdens de 

bezetting van de Sovjet-Unie. Dit in een periode waarin de Afghaanse veiligheidsmacht de 

springplank beoogt naar een terugtrekking van de internationale tussenkomst in Afghanistan. 

Dit alles creëert het risico op falen van de veiligheidsmacht, en bijgevolg van de overheid, bij 

een terugdeinzen van de internationale inmenging gepland in 2014.170 

2.10.3. Internationaal 

Een legitieme overheid die over voldoende capaciteit beschikte om te voorzien in een 

verspreiding van de politieke goederen over het gehele territorium vormde een vereiste om 

sterk te staan in de regionale geopolitiek.  
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Een gebrek hieraan betekende de aanwezigheid van blijvende regionale spanningen dewelke 

de fragiele situatie in Afghanistan bedreigden. Buurlanden zoals Iran en Pakistan verdedigden 

conflicterende, etnische maar ook commerciële en geopolitieke belangen waarin Afghanistan 

een belangrijke rol speelde. Uit schrik om invloed te verliezen spanden buurlanden samen met 

Afghaanse milities en de Taliban.171 

2.10.4. Economie 

Sinds 2001 kenmerkte een economische groei Afghanistan. Niettemin overheersten twee 

problematische inkomstbronnen het post-Taliban periode. Het omvatten de drugseconomie en 

de internationale economische bijstand. Beiden zorgden elk op zich voor ongeveer de helft 

van het legale BNP.172 

2.10.4.1. De drugseconomie 

Ondanks een daling in de papaverteelt bij aanvang, herleefde de opiumteelt al snel als gevolg 

van het falen van de Verenigde Staten in het bieden van alternatieve middelen, een ineffectief 

internationale anti-drugsbeleid en een corrupte overheid.  

 

Het internationale anti-drugsbeleid stimuleerde enerzijds criminalisering van de opiumteelt en 

corruptie en bedreigde anderzijds de stabiliteit voor arme papaverboeren. Corrupte actoren 

zoals Taliban en overheid speelden een pertinente rol in het in stand houden van de 

drugeconomie. Financiële voordelen motiveerden laatstgenoemde om de illegale economie te 

stimuleren ten nadele van de herstelling van een legale economie. De Taliban beschermde de 

boeren tegen vernietiging de opiumteelt waardoor eerstgenoemde politieke steun verwierf. De 

opiumteelt omvatte namelijk  de hoofdzakelijke inkomstbron van het platteland. Deze 

ontwikkeling resulteerde in een aanzienlijke mate aan legitimiteit van de Taliban komende 

van de bevolking. 

                                                           
171 THIER, J.A., ‘The politics of peace building. Year one: from Bonn to Kabul’ in Nation-building unraveled? 
Aid, peace and justice in Afghanistan, DONINI, A., NILAND, N. & WERMESTER, K., (eds.), Bloomfield, 
Kamarian Press, 2004, 40,50; BARNETT, R.R. (2007) ‘Saving Afghanistan’ in Foreign Affairs [WWW]. 
http://www.foreignaffairs.com/articles/62270/barnett-r-rubin/saving-afghanistan [30/05/2014]. 

172 SUHRKE, A., ‘Statebuilding in Afghanistan’, Central Asian Survey, 2003,32(3), 271-272; JALALI, J.A., 
‘The future of Afghanistan’, Parameters: US Army War College quarterly, 2006, 25(3), 14. 
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De drugseconomie groeide uit tot een illegale machtsstructuur die de legitimiteit van de staat 

en uitbouw van een legale economie ondermijnde.173  

2.10.4.2. Internationale hulp: de ontwikkeling van een renteniersstaat 

Het gebrek aan een legitieme en efficiënte overheid, een vernietigde infrastructuur en 

armoede in het post-Taliban regime creëerde de noodzaak tot internationale hulp in functie 

van reconstructie en humanitaire assistentie. Een aanzienlijke stijging na het Talibanregime, 

van 250 miljoen dollar naar twee biljoen dollar, kenmerkte de bijstand. Vele factoren 

belemmerden echter de concretisering van deze steun in een politieke vooruitgang en de 

opbouw van een legitieme overheid.174  

 

Suhre benadrukt de gevolgen van de stijgende toevloed van internationale economische en 

militaire middelen.175 Het creëerde namelijk een gemakzuchtig, corrupte overheid afhankelijk 

voor stabiliteit en heropbouw van externe hulp. De auteur spreekt van een ‘renteniersstaat’. 

De overvloed aan middelen overstelpte de administratieve overheid in Afghanistan waardoor 

de internationale gemeenschap de basisfuncties van de staat overnam. De internationale hulp 

ontwikkelde, organiseerde en besliste over de uitgaven boven het hoofd van de Afghaanse 

overheid.  Het ontnam de prikkels tot het stimuleren van een intern gegroeide 

overheidscapaciteit en de ontwikkeling van een effectief staatsbestel. Dit alles leidde tot een 

nog grotere vraag tot hulp. 

2.11. Het verder afglijden in een algemene crisis 

Het tekort aan institutionele aandacht gedurende het Talibanregime zette zich verder en 

manifesteerde zich na hun omverwerping in een falen ervan.  

                                                           
173 JONES, S.G., ‘The Rise of Afghanistan’s insurgency: state failure and Jihad’, International Security, 2008, 
32(4), 15; BARNETT, R.R. (2007) ‘Saving Afghanistan’ in Foreign Affairs [WWW]. 
http://www.foreignaffairs.com/articles/62270/barnett-r-rubin/saving-afghanistan [30/05/2014]. 

174 THIER, J.A., ‘The politics of peace building. Year one: from Bonn to Kabul’ in Nation-building unraveled? 
Aid, peace and justice in Afghanistan, DONINI, A., NILAND, N. & WERMESTER, K., (eds.), Bloomfield, 
Kamarian Press, 2004, 40-41;  LEADER, N. & ATMAR, M.H.,’Political projects: reform, aid, and the state in 
Afghanistan’ in Nation-building unraveled? Aid, peace and justice in Afghanistan, DONINI, A., NILAND, N. & 
WERMESTER, K., (eds.), Bloomfield, Kamarian Press, 2004, 173. 

175 SUHRKE, A., ‘Statebuilding in Afghanistan’, Central Asian Survey, 2003, 32(3), 271-274. 



77 

Een gebrek aan capaciteit in het aanbieden van basisdiensten, een corrupte autoriteit, de 

aanwezigheid van etnische concurrerende groeperingen, de fragmentatie van de militaire 

macht en het hierdoor tekortschieten van de overheid in het handhaven van stabiliteit en 

veiligheid karakteriseerde deze periode. De anarchistische situatie op het platteland door de 

afwezigheid van de overheid creëerde de ruimte voor de Taliban en opstandelingen zich 

opnieuw te reorganiseren in functie van de omverwerping van het huidig illegitiem 

gepercipieerd regime. Als gevolg hiervan kenmerkte vanaf 2005 een acute stijging in geweld 

en opstanden de samenleving.  

 

Jones benadrukt de verminderde invloed van zowel etniciteit als het streven naar winst en 

voordelen in de motivatie van de opstandelingen.176 De auteur benadrukt het toenemende 

belang van ideologie als gevolg van de ineenstorting en corruptie van de overheid. Het streven 

naar een overheid gebaseerd op een extremistische interpretatie van de Islam kenmerkte de 

beweegredenen van de oppositie. Enkel door de toepassing van de Islamitische wetgeving 

bestond de mogelijkheid voor de overheid om legitimiteit te verwerven.  

3. BESLUIT 

De geopolitieke ligging van Afghanistan resulteerde in een tribaal en geografisch geïsoleerd 

lappendeken in de 19de eeuw. Milities ontfermden zich over de veiligheid en overleving van 

de etnische gemeenschappen. Voor het levensonderhoud beriep de bevolking zich op een 

patrimoniale landbouweconomie en de ideologie van de islam fungeerde als legitimerende 

pilaar van de samenleving. Een complex samenspel van economische, culturele en sociale 

structuren op basis van tribale traditionele en religieuze waarden wortelden zich doorheen de 

tijd. De evoluties doorheen de geschiedenis beschadigden echter het traditioneel hecht 

familiesysteem, een voor de bevolking legitieme levenswijze. Er ontwikkelde zich een land 

verscheurd door oorlog, onveiligheid, economische teloorgang, armoede, corruptie en 

politieke instabiliteit. Een territoriale soevereiniteit gekarakteriseerd door een effectieve 

overheid en organisatorische capaciteit met een monopolie over de legitieme middelen van 

geweld omvatte doorheen de geschiedenis van Afghanistan eerder een utopie. 

 

                                                           
176 JONES, S.G., ‘The Rise of Afghanistan’s insurgency: state failure and Jihad’, International Security, 2008, 
32(4), 7-27. 
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De eerste bruuske internationale politieke voet in Afghanistan behelsde de bombardering 

ervan tot bufferstaat in de strijd van de Britten en de Russen in functie van een 

expansiepolitiek. Een, door de Afghaanse bevolking illegitiem gepercipieerde, 

marionettenregering gehandhaafd door de Britten leidde al snel tot interne opstanden. Het 

aangaan van coalities tussen verschillende etnische groeperingen in de strijd tegen een externe 

macht construeerde een sociale kracht welke een afbreuk aan de autonome staatcontrole 

teweegbracht. Ondanks de eerste moderne westerse injecties in het beleid ontwikkelde 

modernisering zich in beperkte mate. Dit aangezien patrimoniale elementen de samenleving 

nog steeds overheersten. Gedurende deze periode kreeg Afghanistan tevens de officiële 

arbitraire grenzen toegewezen in functie van de politiek tussen twee grootmachten.  

 

Gedurende de navolgende constitutionele monarchie, waarin Afghanistan de status 

onafhankelijke soevereine staat verwierf, herleefde het moderniseringsproces. Het behelsde 

een evenwichtsoefening tussen de vooruitstrevende stadselite en de traditionele, conservatieve 

bevolking. Het proces van modernisering liet een diepe impact na op de traditionele sociale 

structuur van Afghanistan. Vooral de ontwikkelingen in functie van een gecentraliseerde 

stedelijke educatie leidde tot een sociale ontwrichting van het hecht en patrimoniaal 

familiesysteem welke het conventioneel samenleven kenmerkte. Jonge studenten braken niet 

enkel met hun geïsoleerde familiale omgeving van het platteland maar ook met diens 

uitgeoefende sociale controle . De loskoppeling van de traditionele achtergrond samen met het  

ontgoochelende utopisch stedenbeleid, wat het verlies aan legitimiteit met zich meebracht, 

creëerde de vatbaarheid van de studenten voor radicale ideologische stromingen zoals de 

islamitisch-fundamentalistische groeperingen. Laatstgenoemden streefden naar Islam als 

staatsideologie en verzetten zich tegen elke westerse inmenging en modernisatie. Deze 

periode toont aan hoe moeilijk het historisch gegroeid traditioneel, geïsoleerd en etnisch 

verdeeld land zich aanpast aan een snel beoogde verandering opgelegd van bovenaf.  

 

Ook de economie splitste de samenleving in een landelijke voornamelijk zelfvoorzienende 

economie en een stedelijke economie afhankelijk van linken met internationale staten en 

markten. Het oefende een nefaste invloed uit op de competentie om aan de hand van lokale 

capaciteiten tot een economisch autonome staat te komen. Afghanistan creëerde een 

afhankelijke positie van buitenlandse hulp. Daartegenover regeerden stammen geïsoleerd en 

onafhankelijk. Bovenstaande economische situatie vertraagde de beoogde kapitalistische 

economische ontwikkeling. 
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Hongersnood, armoede, economische achteruitgang en een politiek verslechterde situatie 

kenmerkte het einde van de monarchie. Voor de inval van de Sovjet-Unie weerspiegelden 

verschillende groeperingen een gefragmenteerde en steeds meer gedepolitiseerde 

samenleving. De isolatie van het platteland en de onmogelijkheid van de overheid hier het 

beleid te implementeren typeerde de periode. De achteruitgang van Afghanistan leidde 

uiteindelijk tot de inval van de Sovjet-Unie. 

 

Het implementeren van modernisatie en de onderdrukking van het platteland en de door hun 

gesteunde oppositiegroepen, de Moedjahedien, namen een centrale plaats in. Om dit te 

bereiken vernietigde de Sovjet-Unie de landbouwstructuur dewelke het platteland draaiende 

hield. Bovenstaande ontwikkeling resulteerde in een toevlucht van de bevolking tot de 

opiumeelt. Een economische activiteit die zich tevens tot financiële bron ontpopte van de 

Moedjahedien. Er ontstond een coalitie tussen de gewapende islamitisch-fundamentalistische 

groeperingen, gesteund door de Verenigde Staten en Pakistan, in strijd tegen de bezetters. De 

illegitiem beschouwde communistische overheid slaagde er niet in om het platteland en de 

verzetspartijen te controleren en het beleid door te drukken. De terugtrekking en ineenstorting 

van de Sovjet-Unie en de hiermee samengaande internationale hulp leidde tot de overname 

van de Islamitische verzetsstrijders.  

 

De coalitie tussen de verschillende oppositiestrijders viel al snel uit elkaar als gevolg van 

etnische verdeeldheid en onenigheid rond doelstellingen. Afghanistan verviel in een staat van 

politieke desintegratie. De verzetspartijen slaagden er niet in politieke stabiliteit en legitimiteit 

te verwerven. Burgeroorlog en anarchie vierden hoogtij. De bevolking viel steeds meer terug 

op lokale sociale netwerken, een indicatie voor het falen van een effectieve overheid. Als 

gevolg hiervan greep de Taliban, gegroeid uit de islamitische-fundamentalistische beweging, 

in met als prioritaire doelstellingen de ontwapening van de bevolking, verwerping van elke 

vorm van modernisatie en het afdwingen van een strikte Islamideologie.  

 

Geopolitieke internationale belangen van onder andere de Verenigde Staten overstegen de 

zorgen die samengingen met het Talibanregime zoals de progressieve opiumindustrie en 

schending van mensenrechten. Ondanks de vraag tot erkenning van de Taliban verwierven zij 

nooit internationale legitimiteit.  
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Als gevolg van de mislukte pogingen tot het verkrijgen van internationale erkenning, het falen 

van de overheidsinstituties, een tekort aan capaciteit en een socio-economische crisis viel de 

Taliban in handen van extremisten zoals Osama Bin Laden en het Al-Qaida-netwerk. Een 

terreurgroep welke vocht onder de Moedjahedin, gesteund door de Verenigde Staten, en zich 

later vestigde in Afghanistan. 

 

De terroristische aanvallen op 9/11/2001 waarbij de internationale gemeenschap Osama Bin 

Laden en het Al-Qaida netwerk als schuldigen aanwees, legitimeerden de inmenging van 

buitenaf. Een periode van radicale politieke transformatie brak aan en een internationaal 

aangestelde interim-regering nam de macht over. De strijd tegen het terrorisme oversteeg 

echter de democratische doelstellingen gezien het regime zich opnieuw wendde tot autonome 

gefractioneerde milities. Het resulteerde in een zwak veiligheidsapparaat dat er niet in slaagde 

het monopolie over de legitieme middelen van geweld te verwerven. Geweld en instabiliteit 

kenmerkten opnieuw de Afghaanse samenleving als gevolg van een tekort aan investering in 

politieke instituties, veiligheid en economie. Een gebrek aan capaciteit belemmerde een 

verspreiding van politieke goederen. Legitimiteit van het regime vloeide eerder voort uit de 

internationale gemeenschap dan uit de Afghaanse samenleving. Ook corruptie berokte schade 

aan de geldigheid van de overheid. Een zwakke overheid en een tekort aan sociale controle 

leidden opnieuw tot de overname van de macht door lokale leiders en milities welke elkaar 

onderling bestreden. Ondanks een economische groei deze periode kenmerkte, overheersten 

twee problematische inkomstbronnen het post-Taliban regime: de drugseconomie en een 

internationale economische afhankelijkheid in functie van reconstructie.
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Hoofdstuk 3:  Opiumteelt 

1. ALGEMEEN 

In het vorige hoofdstuk valt het toenemende belang van de opiumteelt binnen de Afghaanse 

samenleving op. De literatuur benadrukt de rol van Afghanistan in de wereldwijde illegale 

drugsmarkt.177 Het oefent niet enkel een diepe impact uit op het sociale, politieke en 

economische leven van Afghanistan maar ook op de internationale gemeenschap. De 

concentratie van productie in Afghanistan voorziet een groot deel van de consumerende 

landen. De afbakening van deze illegale economische activiteit in dit gedeelte beoogt de 

bijdrage ervan te duiden tot de algemene onderzoeksvraag, namelijk in welke mate 

Afghanistan een ‘falende staat’ is. Dit hoofdstuk brengt het fenomeen in verband met de 

grotere socio-politieke en economische ontwikkelingen binnen de Afghaanse samenleving en 

historische gebeurtenissen zoals eerder beschreven in dit werk. Om tot dit inzicht te komen is 

het van belang de oorsprong, de hedendaagse basisfeiten en de (intern)nationale dynamiek 

rond deze economisch activiteit te beschrijven. 

 

Het hoofdstuk vertrekt vanuit de globale ontwikkelingen inzake opiumproductie gezien deze 

een impact uitoefenden op de verschuiving van het fenomeen wereldwijd. Het legt ook de 

knelpunten en gevolgen bloot die met het internationaal perspectief inzake drugsbestrijding 

samengaan. Hierna volgt een beschrijving van de oorzaken die Afghanistan vatbaar maakten 

voor de effectieve verschuiving van de opiumteelt naar de staat. Hierop volgt een 

geschiedkundige descriptie van de opmars van de economische activiteit in Afghanistan. De 

historische weergave koppelt terug naar sociaal, politieke en economische gebeurtenissen 

omschreven in vorig hoofdstuk. De opiumteelt vormt het sluitstuk van deze studie. 

 

Dit gedeelte baseert zich hoofdzakelijk op cijfermateriaal afkomstig van het UNODC. De 

verwachte neutraliteit van de gegevens en het zwaartepunt van de informatiebron binnen de 

literatuur veroorzaakten hiertoe de aanzet. Niettemin beperken de gegevens zich tot 2012-

2013 gezien er nog geen rapporten beschikbaar zijn voor het jaar 2014.  

                                                           
177 PAOLI, L., GREENFIELD, V.A. & REUTER, P., The world heroin market, Oxford, Oxford University 
Press, 7-8; MACDONALD, D., Drugs in Afghanistan: opium, outlaws and scorpion tales¸ London, Pluto Press, 
2007, 63. 
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2. GLOBALE ONTWIKKELINGEN 

Het internationale perspectief en het hierbij horende beleid ten aanzien van opium betreft een 

essentiële factor in de transformatie van het fenomeen. In de 19de eeuw concentreerde de 

legale markt zich zonder restricties in enkele Aziatische landen, meer specifiek in China. 

Internationale structurele veranderingen maakten een verplaatsing van de opiumproductie 

naar Afghanistan mogelijk.178 

2.1. De Shangai Opium Commissie 

De progressief groeiende opiummarkt in China schudde de internationale gemeenschap 

wakker. Het mobiliseerde de internationale gemeenschap in 1909 tot de Shangai Opium 

Commissie. Het omvatte een allereerste internationale poging om het globale drugprobleem 

aan te pakken. Desondanks omvatte het geen legaal bindend instrument en faalde het in opzet. 

Het leidde wel tot verscheidene verschillende conventies zoals het verdrag van Den Haag in 

1912 en de opvolging door de Volkenbond in 1921. Wereldoorlog I en II verstoorden echter 

de continuïteit in het drugsbeleid en de daaraan gekoppelde resultaten. In 1946 kwam het 

internationaal drugbeleid op de agenda van de United Nations waaruit in 1971 het UNFDAC, 

nu het UNODC, voortkwam. Het geheel aan ontwikkelingen veranderden de internationale 

visie en wetgeving ten opzichte van de globale drugsmarkt. De implementatie van alternatieve 

gewassen, de gedwongen papaveruitroeiing en het beperken van de drugsmarkt tot medische 

doeleinden kleurden het internationale anti-drugsbeleid.179 

2.2. United Nations General assembly (UNGASS) 

In 1998 volgde een speciale zitting van de UNGASS waaruit een politieke verklaring en 

actieplannen voortvloeiden. Een verdere opvolging van de internationale drugsbestrijding en 

de stimulatie van deelnemende landen tot het ontwikkelen van strategieën in functie van het 

elimineren en/of verminderen van opiumteelt namen prioritaire plaats in op de internationale 

agenda met als doel het insluiten van de illegale drugsmarkt tegen 2008.  

                                                           
178   PAOLI, L., GREENFIELD, V.A. & REUTER, P., The world heroin market. Can supply be cut?, I/2, 
Oxford, Oxford University Press, 2009, 15. 

179 UNODC, World drug report 2008, New York, Oxford University Press, 2008, 18-21; CHOUVY,P.A., 
Opium: uncovering the politics of the poppy, London, Tauris, 2009, 10-11. 
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Een essentieel gebrek aan onafhankelijke evaluaties van voorgaande internationale 

inspanningen kenmerkte het beleid. Het leidde tot een tekort aan kennis en als gevolg 

adequate bijsturing. Ondanks de genomen acties in 2003 geen vooruitgang boekten, hield de 

internationale gemeenschap halsstarrig vast aan de doelstellingen. De enige vernieuwing 

betrof de gemaakte link tussen de illegale drugsmarkt, terrorisme en wapenhandel.180 

2.3. Gevolgen van de internationale drugsbestrijding 

De veranderde internationale perceptie en het daarmee samengaande drugsbeleid resulteerden 

in de aanpassing van nationale regelgeving en restricties. Ondanks de bereikte successen, de 

globale opiumproductie daalde sinds 1907 met 78%, kenmerkten ongewilde gevolgen het 

internationale landschap.    

 

Technologie en het adaptievermogen van de drugsmarkt creëerden nieuwe problemen die 

anno 2014 nog steeds internationale uitdagingen uitmaken. Het betreft de ontwikkeling van 

een winstvolle illegale zwarte markt, een verplaatsing van de internationale aandacht naar het 

strafrechtelijk domein ten koste van de volksgezondheid, de manifestatie op de markt van 

nieuwe substanties en een verdere marginalisering van gebruikers. Het meest opvallende 

gevolg van belang voor dit werk is de beweging van een grootschalige globale drugsproductie 

naar de concentratie ervan in enkele zuidelijke provincies in Afghanistan. De opiumteelt 

bereikte hier in 2012 pieken. Deze ontwikkeling overschaduwt de bereikte successen de 

laatste eeuw. De stijging in opiumteelt in Afghanistan is volgens het UNODC rapport vooral 

te wijten aan de politieke instabiliteit die er heerst.181 

2.3.1. De verschuiving van de opiumteelt 

Bovenstaande internationale ondernomen acties leidden tot een enorme inkrimping van de 

illegale drugsmarkt welke zich bij aanvang concentreerde in China. In 1934 kromp de 

opiumproductie er tot 8.000 ton. Niettemin verplaatste in 1970 de opiummarkt zich naar de 

Gouden Driehoek (Thailand, Laos en Myanmar).  

                                                           
180 UNODC, World drug report 2008, New York, Oxford University Press, 2008, 7; CHOUVY,P.A., Opium: 
uncovering the politics of the poppy, London, Tauris, 2009, 11-12. 

181 UNODC, World Drug Report 2008, New York, Oxford University Press, 2008, 216-217. 
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Hier situeerde zich 67% van de globale opiumproductie zich gevolgd door de Gouden Sikkel 

(Afghanistan, Pakistan en Iran) met 23%. Op het einde van de jaren ‘80 produceerden beide 

gebieden 96% van de opium. Deze verschuiving toont aan dat het beleid tegen China eerder 

een repressieve methode op korte termijn dan een effectieve oplossing bood. Chouvy spreekt 

van een contraproductieve strategie.182 Volgens de auteur vormden de gedwongen 

vernietigings- en alternatieve ontwikkelingsprogramma’s zelfs een trigger tot een stijging in 

de opiumproductie vanaf 1970. 

 

In de periode 1970-1989 steeg, ondanks de inspanningen van de internationale gemeenschap, 

de globale opiumproductie met 218%. Birma ontwikkelde zich in 1989 als leider met 45% 

van globale output. Als snel volgde Afghanistan die in 1989 instond voor 35% van de 

opiumproductie. Deze trend zette zich voort gedurende jaren ‘90 met het verschil dat 

Thailand, Vietnam en Pakistan een sterke daling aftekenden in de opiumproductie. In 1991 

ontpopte Afghanistan zich tot grootste producent van opium met 1.980 ton. Chouvy wijdt de 

verplaatsing naar de nieuwe regio’s vooral aan geopolitieke en geschiedkundige factoren. De 

effectieve manifestatie van de illegale drugs- en oorlogseconomie in een specifiek gebied is 

dan weer eerder de uitkomst van de politieke omstandigheden, economische achteruitgang en 

armoede. 

2.3.2. De noodzaak van een ontwikkeling op lange termijn 

Het gevaar gepaard gaande met de strikte handhaving van het verbod op opiumproductie en 

de concentratie ervan in een specifiek gebied betreft het ‘ballon effect’. De strikte handhaving 

van verbod leidt mogelijks tot een tijdelijke en plaatselijke daling van opiumproductie en de 

hiermee samengaande corruptie en geweld. Desondanks is de kans groot dat een verplaatsing 

plaatsvindt van het ene naar het andere producerende gebied. Dit fenomeen toont het belang 

aan van de noodzaak aan een diepgaand drugsbeleid op lange termijn gebaseerd op 

economische ontwikkeling en de bouw van politieke instituties om verschuivingen te 

vermijden. Het is eveneens niet gemakkelijk om een abrupt verbod toe te passen in een gebied 

waar weinig tot geen handhaving de geschiedenis kenmerkt. Het omvat een beleid met té 

diepgaande gevolgen voor een bevolking waar opiumteelt uitgroeide tot overlevingsstrategie. 

                                                           
182 CHOUVY,P.A., Opium: uncovering the politics of the poppy, London, Tauris, 2009, xii-xiii. 
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Dit alles maakt duidelijk dat een geïsoleerde aanpak van verbod onvoldoende lijkt om het 

opiumfenomeen in al zijn dimensies te bestrijden.183 

2.4. Een vrije markteconomie 

De globale vrije markteconomie staat haaks op het internationaal bestrijden van de 

wereldwijde illegale drugshandel. Het opende alle markten wereldwijd. Eveneens in landen 

met een tekort aan effectieve instituties om een de economische markt te handhaven zoals 

Afghanistan. 

 

Interne oorlog, langdurige politieke instabiliteit en een inkrimping van de conventionele 

economie leidde in Afghanistan tot het zoeken naar alternatieve strategieën ter overleving. 

Het economisch adaptieve vermogen voerde Afghanistan naar de opiummarkt. De strijdende 

actoren binnen Afghanistan richtten zich hiervoor op alternatieve netwerken zowel regionaal 

als wereldwijd. De globale markteconomie speelde in op deze noden. Het vergemakkelijkte 

de toegang en de consolidatie van grensoverschrijdende economische verbintenissen. 

Globalisering liet op deze manier een impact na op de lokale samenleving en sociale 

instituties maar ook op de buurlanden en de wereldwijde markt.184 

2.5. Smokkelroutes  

Twee smokkelroutes ontwikkelden zich doorheen de tijd, de Balkanroute en de zijderoute. 

Afghanistan hanteert beide routes voor de smokkel naar vooral Europa. De Balkanroute 

stippelt een weg uit langs Pakistan, Afghanistan, Iran, Turkije en via de Balkanlanden zoals 

Griekenland naar Europa. Turkije maakt eveneens gebruik van de Middellandse Zee om Italië 

te bereiken. Het traject van de zijderoute situeert zich vooral ten noorden van Afghanistan. 

Via de Centraal-Aziatische republieken en Rusland komt de opium Europa binnen. 

                                                           
183 PAOLI, L., GREENFIELD, V.A. & REUTER, P., The world heroin market. Can supply be cut? Oxford, 
Oxford University Press, 2009, 8-9. 

184 BARNETT, R.R, ‘The political economy of war and peace in Afghanistan’, World Development, 2000, 
28(10), 1790; JAMIESON, A., World drug report: United Nations international drug program, New York, 
Oxford University Press, 1997, 25; GOODHAND, J., ‘From holy war to opium war? A case study of the 
economy in North Eastern Afghanistan’, Disaster, 2000, 24(2), 87-88, 93. 
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Handelsroutes concentreren zich vooral rond producerende en consumerende landen zoals 

Afghanistan en Europa versterkt door demografische en economische linken.185 

3. DE OPMARS VAN OPIUM IN AFGHANISTAN 

In eerste instantie  is het van belang te vermelden dat er, naargelang instantie, een verschillend 

cijfermateriaal de evolutie van de opiumteelt kenmerkt. Het betreffen hoofdzakelijk 

rapporteringen komende van de UNODC en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de 

Verenigde Staten. Beiden hanteren een verschillende meetmethode waardoor resultaten en 

interpretaties hiervan in het vastleggen van trends verschillen.186 Zoals in de aanleiding 

aangegeven put dit hoofdstuk gegevens uit de rapporten van het UNODC.  

3.1. De eerste tekenen van opiumteelt in Afghanistan. 

In de 18de eeuw kenmerkte een minimale opiumteelt Afghanistan. Bij aanvang van de 20ste 

eeuw betrof de opiumteelt een monopolie in handen van de overheid. Het limiteerde zich 

echter tot enkele beperkte gebieden en in functie van binnenlands gebruik. In 1932 

produceerde slechts drie provincies, Herat, Badakshan en Jalabad een totaal van 75 ton en 

omvatte de opiumteelt minder dan 4.000 hectare. Afghanistan maakte tevens deel uit van de 

veranderende internationale houding ten aanzien van opiumteelt. Ondanks het verbod 

uitgesproken in 1945 en 1957 beschikte Afghanistan over onvoldoende capaciteit en middelen 

om het verbodsbeleid te handhaven. Desondanks daalde de Afghaanse opiumproductie tot 12 

ton in 1956. In de jaren ’70 varieerde de opiumproductie tussen een jaarlijkse 100 tot 300 ton. 

Deze stijging vloeide voort uit de opiumban in Iran, Pakistan en Turkije. Het bombardeerde 

Afghanistan als alternatieve leverancier van opium. Felbab-Brown benadrukt naast de globale 

stijging in de vraag naar opium tevens het wegvallen van de Gouden Driehoek, de grootste 

leverancier, als oorzaken in de verschuiving van de opiumproductie naar de Gouden Sikkel.187  

                                                           
185 ODCCP, Global illicit drug trends 2001, New York, Oxford University Press, 2001, 39; BROWN, S. & 
STUIVENBERG, P., Smokkelroutes en witwaspraktijken, achter de schermen van de international drugsmafia, 
Rijswijk, Uitgeverij Elmar, 1996, 78-79; PAOLI, L., GREENFIELD, V.A. & REUTER, P., The world heroin 
market. Can supply be cut? Oxford, Oxford University Press, 2009, 9. 

186 MACDONALD, D., Drugs in Afghanistan: opium, outlaws and scorpion tales  ̧London, Pluto Press, 2007, 
35-36. 

187 FELBAB-BROWN, V., ‘Kicking the opium habit?: Afghanistan’s drug economy and politics since the 
1980s’, Conflict, Security & Development, 2006, 6(2), 128-129. 
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Een lokale tribale structuur, ontrukt aan staatscontrole, kenmerkte de geïsoleerde gebieden 

waar de opiumproductie zich situeerde. De interne politieke, economische en sociale situatie 

belemmerde in de jaren ’70 een consequente handhaving in deze gebieden door de overheid. 

Internationale hulp speelde als gevolg een essentiële rol in de ondersteuning van het bestrijden 

van opiumproductie in Afghanistan. Ondanks de geleverde inspanningen slaagde de 

Afghaanse regering er niet in de minimale productie en de handel naar buurlanden te 

onderdrukken. De internationale gemeenschap bestempelde hierdoor de Afghaanse 

drugsmarkt als problematisch.188 

4. DE EXPONENTIELE STIJGING IN DE PERIODE 1980-2000 

Sinds de inval van de Sovjet-Unie ontwikkelde de opiumproductie zich tot primaire 

inkomstbron van de strijdende actoren. De hierop volgende burgeroorlog tussen de 

verscheidene Moedjehedienpartijen leidde tot de consolidatie van de opiumeconomie. 

Gedurende het Talibanregime functioneerde het als essentiële factor in de strijd tegen de 

Noordelijke Alliantie. In de periode 1980-2000 kenmerkte een jaarlijkse groei van 15% de 

opiumproductie in Afghanistan.189 

4.1. De bezetting van de Sovjet-Unie 

Gedurende de bezetting van de Sovjet-Unie droegen interne factoren bij tot de ontwikkeling 

van de opiumproductie. Het consolideerde de inkomstbron voor boeren, Moedjahedien als de 

communistische zijde. Externe factoren waarborgden de economische overleving van de 

opiumproductie in Afghanistan.190  

                                                           
188 UNODC, The opium economy in Afghanistan: an international problem, New York, Oxford University Press, 
2003, 88; ODCCP, Global illicit drug trends 2001, New York, Oxford University Press, 2001, 30-32; 
MCNICOLL, A., Drug trafficking: A north-south perspective, Ottawa, The North-South Institute, 1983, 34; 
CHOUVY,P.A., Opium: uncovering the politics of the poppy, London, Tauris, 2009, 20. 

189 UNODC, The opium economy in Afghanistan: an international problem, New York, Oxford University Press, 
2003, 89. 

190 UNODC, The opium economy in Afghanistan: an international problem, New York, Oxford University Press, 
2003, 89. 
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4.1.1. Opiumteelt als inkomstbron 

Het verlies van staatscontrole op het platteland en de vernietiging van de lokale 

landbouweconomie als gevolg van geweld kenmerkte de bezetting van de Sovjet-Unie. Het 

leidde tot een daling van het BNP per capita tot 164 dollar in 1991 in vergelijking met 222 

dollar in 1984. Ook het BBP indiceerde een daling van 60% in de periode 1981-1991. 

 

Voor de inval leefde 85% van de bevolking op het platteland. Het merendeel leefde er van de 

landbouw. De plotse verstoring van de reguliere landbouwproductie liet een nefaste impact na 

op het platteland. Gedurende de bezetting van de Sovjet-Unie daalde de aanwezigheid van vee 

met 70%, de voedselproductie met 45% en de reductie in de beschikbaarheid en gebruik van 

meststoffen tot 90%. Als gevolg van de teloorgang van de landbouw ontwikkelde opiumteelt 

zich als alternatieve inkomstbron voor de boeren. De ineenstorting van de centrale overheid 

betekende een tekort aan sociale controle en wetgevende restricties. Dit alles creëerde ruimte 

voor een exponentiële groei in de opiumproductie.  

 

Tijdens de occupatie van de Sovjet-Unie zochten ook de Moedjahedien naar een manier om 

hun strijd tegen de russen te bekostigen. De oppositiegroepen vonden in de opiumteelt een 

financiële bron, onder andere door het heffen van belastingen, waardoor het ontwikkelde tot 

een geformaliseerde en gestructureerde economische activiteit.191  

 

Felbab-Brown benadrukt de legitimiteit die de opiumproductie met zich meebracht.192 Het 

stelde de Moedjahedien in staat onafhankelijke lokale administraties te handhaven dewelke 

controle uitoefenden en de bevolking voorzagen in veiligheid en politieke goederen. Het 

leverde de oppositiegroepen politieke steun op waardoor hun macht consolideerde. Deze 

ontwikkelingen leidden tot een steeds meer verstikt geraken van de Moedjahedien in de 

drugeconomie. 

                                                           
191 MACDONALD, D., Drugs in Afghanistan: opium, outlaws and scorpion tales  ̧London, Pluto Press, 2007, 
60-61; ODCCP, Global illicit drug trends 2001, New York, Oxford University Press, 2001, 32; BARNETT, 
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UNODC, The opium economy in Afghanistan: an international problem, New York, Oxford University Press, 
2003, 90. 

192 FELBAB-BROWN, V., ‘Kicking the opium habit?: Afghanistan’s drug economy and politics since the 1980s’, 
Conflict, Security & Development, 2006, 6(2), 130-131. 
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4.1.2. Wat drijft de boer tot opiumteelt? 

De bevorderlijke productieaspecten van opiumteelt stimuleerden boeren zich in periodes van 

economische teloorgang en vernietiging van de reguliere landbouwstructuur te wenden tot de 

opiumteelt. Een snel rijpingsproces, de grote bestandheid tegen weers- en 

productieomstandigheden, de hoge opbrengst en de langdurige opslagmogelijkheid 

kenmerken het gewas. De langdurige opslag maakte de aanleg van een voorraad mogelijk, 

gunstig in periode van inflatie of verbod. Ondanks opium een duurzaam uitmaakte betreft, 

legden de toegang tot productiecomponenten, opiumprijzen, de intensieve arbeid maar ook 

religieuze en sociale normen gewicht in de schaal voor de boeren.193 

4.1.3. Internationaal 

Ook externe factoren droegen bij tot de ontwikkeling van de opiumproductie in Afghanistan. 

Het verbod van opiumteelt in Turkije, Iran en Pakistan tussen 1972 en 1980 bombardeerde 

Afghanistan als globale alternatieve bron van bevoorrading in Iran, Pakistan, India, Centraal-

Azië, Europa, Afrika en enkele Arabische landen. Een tweede factor in de stimulatie van de 

opiumteelt behelsde de Afghaans-Pakistaanse handelsovereenkomst. Het hield in eerste 

instantie een belastingvrije smokkeleconomie in van goederen. Later functioneerde het 

transnationale economisch verbond als belangrijke factor in de opiumhandel.194 

4.2. De consolidatie van de opiumeconomie 

De financiële afhankelijkheid van de boeren en de Moedjahedien maar ook van de 

communistische overheid leidde tot de verankering van de economische activiteit binnen de 

samenleving.  Anno 1989 kenmerkte 1.200 ton de productie, 35% van de globale productie. In 

de periode 1989-1994 kenmerkte een jaarlijkse groei van 19% de Afghaanse opiumproductie. 

                                                           
193 JOHNSON, C. & LESLIE, J., Afghanistan: the mirage of peace, London, Zed Books, 2004, 112; 
MANSFIELD, D., ‘The economic superiority of illicit drug production: myth and reality - poppy cultivation in 
Afghanistan’, X, 2001, 3. 

194 GOODHAND, J., ‘Frontiers and wars: the opium economy in Afghanistan’, Journal of Agrarian Change, 
2005, 5(2), 197. 
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Het leidde tot de ontwikkeling van Afghanistan tot globale leider wat betreft 

opiumproductie.195  

4.3. Externe factoren 

De terugtrekking en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het hieruit vloeiende einde van de 

Koude Oorlog plaatste Afghanistan in een andere internationale positie. Voor het eerst sinds 

lang functioneerde het niet meer als bufferstaat tussen twee grootmachten. Afghanistan 

functioneerde nu als transmissiezone met de aangrenzende buurlanden. De open grenzen en 

de handelsroutes die Afghanistan karakteriseerden stimuleerden de integratie van naburige 

economieën in de groeiende opiummarkt.  

 

De val van de Sovjet-Unie betekende eveneens een enorme afname van de toevloed aan 

middelen van zowel de Russen maar ook van de Verenigde Staten. Een gefragmenteerde 

macht en de afwezigheid van een centrale overheid kenmerkte Afghanistan. Burgeroorlog 

gepaard gaande met een verdere vernietiging van de landbouwinfrastructuur en onveiligheid 

teisterde de bevolking. Het maakte de bevolking steeds meer afhankelijk van de 

Moedjahedien en de opiumteelt gezien de afwezigheid van een effectief ingrijpen van de 

overheid.196 

4.4. Opiumproductie als inkomstbron voor de strijdende facties 

De intensieve burgeroorlog tussen de Moedjahedienfacties maakte de aanwezigheid van de 

opiumproductie als financiële inkomstbron essentieel. Als gevolg van de vernietigde reguliere 

landbouwproductiefactoren en transportstructuur ontplooide zich een aangepaste 

infrastructuur in functie van de opiumproductie. De bevolking ontwikkelde steeds meer 

kennis inzake hoe een optimale teelt, oogst en productie van opium te bewerkstelligen.  

                                                           
195 MACDONALD, D., Drugs in Afghanistan: opium, outlaws and scorpion tales  ̧London, Pluto Press, 2007, 
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De verdere en diepgaandere ontwikkelingen in de opiumteelt leidden tot de consolidatie van 

een opiumeconomie. Het voorzag de bevolking in transport, communicatiemiddelen, wapens 

en bescherming, noodzakelijke componenten in de burgeroorlog.197 

5. OPIUMTEELT IN HANDEN VAN DE TALIBAN 

Gedurende het Talibanregime concentreerde de opiumproductie zich steeds meer in 

Afghanistan. Het situeerde zich in het Pakistaans-Afghaans grensgebied en het zuiden van 

Afghanistan. In 1999 hanteerde Afghanistan 74% van de globale opiumproductie. De Taliban 

hanteerde 96% van het gecultiveerd gebied in functie van opium. Afghanistan consolideerde 

op deze manier de leiderspositie in de globale opiumproductie.198 

5.1. Het drugbeleid van de Taliban 

De Taliban hanteerde in eerste instantie een anti-drugsbeleid. De onderdrukking van de 

drugseconomie liet echter een diepe politieke impact na. De Taliban slaagde er niet in de 

samenleving in politieke goederen te voorzien en legitieme instituties op te richten waardoor 

hun handhaving wankelde. In 1996 liet de Taliban de drugsteelt dan ook de vrije loop, 

overtuigt door de waaier van politieke en financiële voordelen die de economische activiteit 

bezorgde. De opiumteelt leverde tewerkstelling op en een gedegen inkomen voor de 

landelijke bevolking in vergelijking met het telen van andere gewassen. De verwoesting van 

de irrigatiesystemen en transport door de Sovjet-Unie in combinatie met de gunstige 

productieaspecten van opium noodzaakte de bevolking zich op opiumteelt toe te leggen. Door 

de ondersteuning van deze lucratieve economische activiteit in een periode van economische 

teloorgang genoot de Taliban een grote mate aan politieke steun van de rurale populatie 

waaruit legitimiteit voortvloeide. 

 

De geldelijke voordelen die uit de belastingen op de opiumteelt voortkwamen boden de 

Taliban maar ook hun tegenstanders, de Noordelijke Alliantie, financiële ondersteuning. Door 

het heffen van 10% belastingen, vroeger in handen van de Moedjahedien, is er in 1996-1997 

sprake van een opbrengst van negen miljoen dollar.  
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Door de kosten voor handelaars te verlagen, regeringsinstituties vergunningen te verschaffen 

en te voorzien in ondersteuning van de productie slaagde de Taliban erin stabiliteit te creëren 

in hun expansiepolitiek binnen de drugseconomie. 

 

Na het verwerven van interne legitimiteit en stabiliteit beoogde de Taliban tevens 

internationale erkenning. Dit samen met het nastreven van verhoogde winstmarges binnen de 

drugseconomie leidde in 2000 tot een verbod op papaverteelt. De Taliban hanteerde hiervoor 

een repressieve tactiek gekenmerkt door wrede straffen en plunderingen. De ban veroorzaakte 

een daling van 75% in het globale aanbod van heroïne waardoor de prijzen opnieuw stegen. 

De Taliban slaagde in het financiële opzet maar niet in het verwerven van internationale  

erkenning. Bovendien ontstond weerstand van de bevolking als gevolg van de ban op de 

opiumteelt. Deze tumult gepaard gaande met de Noordelijke alliantie, waar 

Moedjahediengroeperingen de macht handhaafden, die zich wel nog beriepen op de 

opiumteelt boezemden de Taliban angst in. De politieke kosten die voortvloeiden uit de ban 

leidden ertoe dat in de zomer van 2001 de Taliban de  opiumteelt opnieuw toeliet.  

Niet de financiële voordelen stimuleerden de Taliban tot het opnieuw toelaten van opiumteelt 

maar eerder de politieke nadelen bij de onderdrukking ervan.199 

5.2. Cijfermateriaal 

In 1994 omvatte de gecultiveerde grond in functie van opiumteelt 71.500 hectare dewelke 

Afghanistan een 3.400 ton opium opleverde. De grote toename resulteerde in een prijsdaling 

wat uitmondde in een daling van opiumproductie in 1995. Ondanks deze daling behelsde 

Afghanistan 52% van de globale opiumproductie. De gunstige opslagmogelijkheid maakte het 

inspelen van de opiumproductie op prijsfluctuaties mogelijk. Gedurende de periode 1995-

1998 stagneerde de opiumproductie in Afghanistan. Een droogte in 1998 leidde tot een 

prijsstijging en de opbouw van een schuldenlast bij de boeren. Dit noodzaakte de boeren nog 

meer te investeren in de opiumteelt wat een diepe impact naliet op de opiummarkt het 

komende jaar. Opvallend gedurende deze periode is de stijging van de verwerking tot heroïne 

in laboratoria in Afghanistan. De verwerking van opium tot heroïne situeerde zich in het 

verleden in Pakistan of Turkije. 
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In 1999 scheerde opiumproductie toppen in Afghanistan met een totale omvang van 4.600 

ton. Het omvatte een gebied van 91.000 hectare. Afghanistan hanteerde hierdoor de globale 

leiderspositie met een 74% van de wereldwijde opiumproductie. Dit in contrast met een 

daling tot 217.000 hectare van het globale gebied gebruikt voor opiumteelt. Het UNODC 

wijdde de daling vooral aan effectieve (inter)nationale inspanningen om opiumteelt te 

verminderen.  

 

De minimale vertegenwoordiging van de opiumteelt in vergelijking met de aanwezige 

bebouwbare landbouwgrond kenmerkt Afghanistan in 1999. Ondanks de  stijging in de 

Afghaanse opiumteelt omvatte de cultivatie slechts 1,1 % van de landbouwgrond. Opiumteelt 

omvatte als gevolg zelden een monocultuur. De verbeterde landbouwcondities stimuleerden 

eveneens een stijging van conventionele gewassen. Het UNODC beklemtoont het gevaar dat 

samengaat met een beperkt gebied gecultiveerd in functie van opium. De verwijdering van de 

regionale opiumteelt hield namelijk een verplaatsingseffect in naar andere gebieden. 

 

De veranderde houding van de Taliban in functie van internationale erkenning in combinatie 

met een nieuwe droogte in 2000 verminderde de opiumteelt met 30%. Het leidde tot een 

terugval naar 82.200 hectare, dewelke 3.300 ton opium omvatte, en een daling van de prijzen. 

In 2001 verminderde de Afghaanse opiumproductie tot slechts 185 ton, een daling van 94%.  

Niettemin slaagde de Taliban erin te overleven op basis van de opgeslagen voorraad en de 

legale opiumhandel. Als gevolg van de explosieve prijsstijging als reactie op het verbod 

exploiteerde de Taliban nog meer voordeel uit de handel.200 

5.3. De socio-economische structuur 

De socio-economische diversiteit tussen de actoren betrokken tot de opiumteelt vergrootte de 

kloof tussen arm en rijk. De traditionele sociale structuur en het informele kredietsysteem 

benadeelden de arme boeren. Toegang tot bebouwbare land en productiefactoren betekende 

voor de boeren voedselzekerheid en een middel tot levensonderhoud.  
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Grootgrondbezitters voorzagen boeren niet enkel in grond en productiefactoren maar 

bepaalden tevens de aard van het gewas namelijk opium. De socio-economische structuur van 

het traditionele systeem van grondbezit benadeelde echter de boeren. De intensieve arbeid, 

lage opbrengst en de afhankelijkheid ervan voor levensonderhoud stond in schril contrast met 

de voordelen die het opleverde voor de grondbezitter. Opiumteelt behelsde voor de 

grootgrondbezitters een winstgevende economische activiteit gezien de toegang tot de 

goedkope arbeidskrachten en het opstrijken van een onevenredig gedeelte van de opbrengt.  

 

De hoge opbrengt van opiumteelt maakte het voor de boeren mogelijk de toekomstige 

productieopbrengst als onderpand te bieden in ruil voor krediet. Een lening welke de boer in 

staat stelde de winter te overleven en te voorzien in levensonderhoud. Het financiële krediet 

als voordeel involveerde echter ook de exploitatie van het conventioneel feodaal systeem. De 

boer  betaalde namelijk woekerintresten tot 138%. De uitbetaling ervan in opium verplichtte 

de boer blijvend beroep te doen op de opiumteelt om niet in schulden te komen. Het systeem 

creëerde een afhankelijkheid van de boeren van het kredietsysteem om de winter te overleven 

maar ook om toegang te krijgen tot land en voedselzekerheid.201 

5.4. Internationaal 

Afghanistan ontwikkelde zich steeds meer tot globale draaischijf in de drugsmarkt. Dit ten 

gevolge van diverse factoren. In de jaren 90’ kenmerkten een vermindering in productie 

Thailand, Pakistan, Libanon en Iran. Turkije, een belangrijk doorvoerland inzake smokkel, 

hanteerde een verschuiving naar legale opiumproductie. De ommekeer in deze landen leidde 

tot een significante vermindering in de bijdrage tot de globale opiummarkt. Het bombardeerde 

Afghanistan als alternatieve leverancier. 202  

 

De regionale omstandigheden leverden eveneens een bijdrage tot de expansie van de 

opiumeconomie. In eerste instantie verbonden de vluchtelingen, dewelke de geschiedenis van 

Afghanistan kenmerkten, de aangrenzende regio’s zowel sociaal als politiek. Het mondde 

vaak uit in het aangaan van bondgenootschappen.  
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De afhankelijkheid van onder andere Pakistan wat betreft transport, communicatie en 

pijpleidingen van Afghanistan leidde tot de heropbloei van de smokkeleconomie. Een 

bijkomende actor betrof het transnationale radicaal islamitisch netwerk zoals Al Qaida. Het 

verstrengelde zich eveneens met de illegale opiummarkt in functie van het verwerven van 

invloed. De ontwikkelingen resulteerden in het steeds meer insijpelen van de illegale 

drugsmarkt in de aangrenzende gebieden, versterkt door de principes van een globale 

markteconomie.203 

6. OPIUM NA DE TALIBAN 

In 2000 maakte het talibanregime mogelijk wat de meeste beleidsmakers als onmogelijk 

achtten namelijk een daling van 90% in de opiumproductie. Het leidde tot een reductie van 

65% in de wereldproductie. Enkele jaren later na de verdrijving van de Taliban brak de 

opiumproductie echter opnieuw records.204 

 
Gedurende de interim-regering kenmerkte een exponentiële stijging de opiumteelt ondanks 

het beoogde verbod. De ban van 2000 duwde de boeren in een aanzienlijke schuldenlast als 

gevolg van het kredietsysteem. Na de omverwerping van de Taliban kenmerkte armoede, 

opstanden en de afwezigheid van een effectieve overheid Afghanistan. In 2002 stimuleerden 

economische condities, zoals prijsstijgingen en optimale weersomstandigheden na droogte, de 

boeren opnieuw beroep te doen op opiumteelt. Dit na een forse daling in de opiumteelt in 

2001. Niet enkel de boeren maar ook de lokale krijgsheren, de hergroeperende Taliban en 

regeringsleden profiteerden van de winstgevende economische activiteit. De drugsmarkt 

sijpelde steeds meer door in hogere niveaus wat zich manifesteerde in een hoge graad van 

corruptie. De drugseconomie liet als gevolg een diepe impact na op de beoogde heropbouw 

van Afghanistan.205 

                                                           
203 BARNETT, R.R, ‘The political economy of war and peace in Afghanistan’, World Development, 2000, 
28(10), 1791. 

204 PAOLI, L., GREENFIELD, V.A. & REUTER, P., The world heroin market. Can supply be cut?, Oxford, 
Oxford University Press, 2009, 3. 

205 JOHNSON, C. & LESLIE, J., Afghanistan: the mirage of peace, London, Zed Books, 2004, 114-115;  
BYRD,W. & BUDDENBERG, D., ‘Introduction’ in Afghanistan’s drug industry: structure, functioning, 
dynamics, and implications for counter-narcotics policy, BUDDENBERG, D. & BYRD, W., (eds.), s.l., Diane 
Publishing, 2006, 1; UNODC, Afghanistan opium survey 2002, New York, Oxford University Press, 2002, 4-6. 
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6.1. Het internationale drugbestrijdingsbeleid 

De interim-regering slaagde er niet in de opiumproductie in Afghanistan te controleren. De 

internationale gemeenschap bekommerde zich omtrent de langetermijngevolgen op de 

beoogde democratische doelstellingen en economische ontwikkelingen. De zorgen 

resulteerden in een beleid op korte termijn in functie van het bestrijden van de 

drugseconomie. Om deze doelstelling mogelijk te maken hanteerde het internationaal beleid 

in eerste instantie de methode van uitroeiing en verbod. De Afghaanse overheid beoogde een 

jaarlijkse verwijdering van 20.000 hectare gebied gebruikt voor opiumteelt. Het 

drugsbestrijdingbeleid oefende echter een contraproductieve impact uit ten opzichte van de 

andere prioritair te handhaven internationale doelstellingen in Afghanistan.  Deze omvatte de 

oorlog tegen terrorisme, het handhaven van opstanden en het stabiliseren van democratische 

instituties.  

 

Heel wat tekortkomingen kenmerkten het gehanteerde drugsbestrijdingsbeleid. Een tekort aan 

informatie betreffende de Afghaanse samenleving, een tekort aan continuïteit, het ontbreken 

van effecten op lange termijn en het tekort aan diepgaande alternatieve overlevingsstrategieën 

voor de boeren karakteriseerde de drugsprogramma’s. Deze gebreken oefenden een politieke, 

economische en sociale impact uit op de samenleving. 206 

6.1.1. Alternatieve gewassen 

De voordelen welke resulteerden uit opiumteelt overschaduwden de financiële profijten 

gepaard gaande met productie van legale gewassen. Het kredietsysteem uitsluitend gebaseerd 

op opium (cfr., supra blz.93), de prijssuperioriteit van opium en de hogere investeringskosten 

van legale gewassen resulteerden in het overgaan tot opiumproductie in het beslissingsproces 

van de boeren. Een tekort aan een landelijke ontwikkeling en infrastructuur in functie van een 

alternatief gewas en het tekort aan veiligheid droegen bij aan een ineffectieve poging tot de 

implementatie van conventionele gewassen.207 

                                                           
206 BYRD,W. & BUDDENBERG, D., ‘Introduction’ in Afghanistan’s drug industry: structure, functioning, 
dynamics, and implications for counter-narcotics policy, BUDDENBERG, D. & BYRD, W., (eds.), s.l., Diane 
Publishing, 2006, 8; JALALI, J.A., ‘The future of Afghanistan’, Parameters: US Army War College quarterly, 
2006, 25(3), 13. 

207 BYRD,W. & BUDDENBERG, D., ‘Introduction’ in Afghanistan’s drug industry: structure, functioning, 
dynamics, and implications for counter-narcotics policy, BUDDENBERG, D. & BYRD, W., (eds.), s.l., Diane 
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6.1.2. Negatieve gevolgen van de verwijdering 

Een tekort aan inzet inzake alternatieve overlevingsstrategieën en de abrupte verwijdering van 

opiumvelden liet een diepe economische impact na op de boeren. In 2003 cultiveerden 

264.000 families opium om zichzelf te ondersteunen in levensonderhoud. De verwijdering 

ontnam voor vele gezinnen de bron tot bestaanszekerheid en leidde bovendien tot een hoge 

schuldenlast als gevolg van het kredietsysteem. De plattelandsbevolking verviel op deze 

manier in een nog grotere afhankelijkheidspositie van de opiumteelt terecht. Dit leidde tot de 

tewerkstelling van de boeren op het land van  schuldeisers of het vluchten naar Pakistan. De 

ban van 2000 resulteerde tevens tot een forse prijsstijging wat voor de boeren een uitweg 

bood uit de precaire situatie. De verwijdering van de opiumvelden botste als gevolg vaak op 

verzet van de boeren en lokale krijgsheren. Felbab benadrukt de afwezigheid van een 

diepgaande plattelandsontwikkeling dewelke inspeelt op de noden van alternatieve 

economische ontwikkelingen.208 

6.2. Bedreigingen van de opiumeconomie 

De opiumeconomie liet een diepe impact na op het handhaven van de veiligheid, het 

democratisch proces  en de socio-economische omstandigheden van Afghanistan.  

 

Financiële voordelen dewelke voortvloeiden uit de opiumproductie bestendigden de militaire 

positie van de lokale warlords. Het tekort aan staatscontrole over de smokkelroutes betekende 

een instandhouding van de in- en export van wapens en opium. Het maakte de consolidatie 

van de milities in strijd tegen de overheid mogelijk. Een bijkomend fenomeen van de 

progressieve opiumproductie omvatte het zegevieren van corruptie.  Het bestendigen van de 

illegale economische activiteit plaveide voor corrupte politiekers, lokale krijgsheren  en 

criminele organisaties een weg naar de politieke arena. Het maakte het toetreden van andere 

politieke actoren via een democratisch proces gecompliceerd.  

                                                                                                                                                                                     
Publishing, 2006, 8; FELBAB-BROWN, V., ‘Kicking the opium habit?: Afghanistan’s drug economy and 
politics since the 1980s’, Conflict, Security & Development, 2006, 6(2), 143. 

208 FELBAB-BROWN, V., ‘Kicking the opium habit?: Afghanistan’s drug economy and politics since the 
1980s’, Conflict, Security & Development, 2006, (6)2, 143-145. 
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De hoge opbrengst voor opium en de mogelijkheid hierdoor een hoger statuut te handhaven, 

stimuleerde de opiumeconomie.  De opiumproductie verdrong als gevolg steeds meer de 

legale economische activiteiten.209  

6.3. Cijfermateriaal 

In 2002 herleefde de opiumeconomie. Een prijsstijging na de ban van 2000 samen met een 

totaal van 3.400 ton gecultiveerd over een gebied van 74.000 hectare kenmerkte Afghanistan. 

De extreme prijsstijging weerspiegelde zich eveneens in een stijgend inkomen van de boeren. 

Ondanks een stijging bereikte het niet de pieken vastgesteld in 1999. Dit veranderde in 2004 

wanneer de opiumteelt opnieuw een gebied van 131.000 hectare omvatte. Het behelsde een 

stijging van 64% in vergelijking met 2003. Het ging gepaard met een toename van 17% in de 

opiumproductie dewelke 4.200 ton omvatte. De hoeveelheid staat in contrast met de grote 

toename in gecultiveerde grond als gevolg van slechte weersomstandigheden en een 

papaverziekte.  

 

Een opvallend verschil betrof tevens de distributie van opiumteelt naar gebieden onder 

staatscontrole. In 2003 omhelsde opiumteelt 32 provincies in vergelijking met 18 provincies 

in 1999. Dit leidde tot een steeds groter wordende diversiteit in nationale trends naargelang 

gebied. Sommige gebieden vertoonden een stijging, anderen opnieuw een daling. In het 

algemeen kenmerkte een stijging van 35% in het aantal families betrokken tot 

opiumcultivatie.  

 

De stijging van opiumteelt resulteerde tot de ontwrichting van onder andere graangewassen 

dewelke een steeds kleiner deel uitmaakten van de gecultiveerde landbouwgrond in 

Afghanistan. De geschatte inkomsten uit opium gerelateerde activiteiten betroffen in de 

periode 2002-2006 de helft van het BBP.210 

                                                           
209 FELHAB-BROWN, V., ‘Afghanistan: when counter narcotics undermines counterterrorism’, The Washington 
Quarterly, 2005, 28(4), 58-61. 

210 UNODC, Afghanistan opium survey 2004, New York, Oxford University Press, 2004, 3-5; UNODC, 
Afghanistan opium survey 2002, New York, Oxford University Press, 2002; UNODC, World drug report 2006, 
New York, Oxford University Press, 2006, 212. 
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7. DE HEDENDAAGSE SITUATIE 

De verkiezingen in 2005 betekenden een vooruitgang in het internationaal streven naar 

democratie binnen Afghanistan. Het weerspiegelde zich in een daling van de prijzen maar ook 

voor de eerste maal in de opiumteelt.  

7.1. Cijfermateriaal 

In 2005 en 2006 daalde het aandeel van de opiumeconomie in het BNP tot 11%. Het behelsde 

een halvering ten opzichte van 2003.211 

 

In 2010 teisterde een ziekte van de papaver de opiumteelt dewelke leidde tot een misoogst. De 

opiumproductie in Afghanistan daalde hierdoor tot 3.600 ton. Het UNODC benadrukt de 

opvallende prijsstijging ondanks het herstel in de opiumproductie met 5.800 ton in 2011. 

Opnieuw weerspiegelde deze trend in Afghanistan zich tevens in de globale opiumproductie 

met een 4.700 ton in 2010 en 7.000 ton in 2011. Het bevestigde de blijvende leidende rol van 

Afghanistan in de globale cultivatie van opium.212 

 

Het laatste drugrapport van de UNODC dateert van 2013. Het bevat gegevens en trends van 

het jaar 2012. Het rapport duidt de blijvende leidersrol van Afghanistan dewelke 74% van de 

wereldwijde productie van opium in handen heeft. Niettemin leidt de mindere opbrengst in 

Afghanistan tot een daling van 30% in de globale opiumproductie. De overheid van 

Afghanistan beschikt nog steeds over onvoldoende capaciteit om de binnenlandse drugsmarkt 

te handhaven.213 

 

Een stijging van 15% betreffende het globale gebied gebruikt voor opiumteelt anno 2012 staat 

in contrast met een daling van 30% in de productie ervan  wereldwijd.  Afghanistan hanteert 

de leidende rol in de globale teelt en productie van opium.  Het draagt toe tot zowel de globale 

stijging in de gebieden gebruikt voor opiumteelt als de daling in productie gezien de afname 

in opbrengst.  

                                                           
211 UNODC, World drug report 2005, New York, Oxford University Press, 2005, 181. 

212 UNODC, World drug report 2012, New York, Oxford University Press, 2012, 26-27 

213 UNODC, World drug report 2013, New York, Oxford University Press, 2013, x-xi. 
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Niettemin hanteert Afghanistan het merendeel van 74% van de globale productie. Knelpunten 

omtrent het drugsfenomeen betreffen het tekort aan capaciteit van autoriteiten om de illegale 

economische activiteit te handhaven en een gebrek aan een globale coördinatie op de mazen 

van het net te dichten.214 

8. BESLUIT  

Internationale dynamieken in combinatie met de historisch gegroeide Afghaanse socio-

economische structuur en factoren op microniveau bepaalden het effectief overgaan tot 

opiumteelt. Deze omstandigheden resulteerden in het bombarderen van Afghanistan tot 

leiderspositie in de globale opiumproductie.   

 

De internationale aanzet resulteerde in een veranderde houding en een hiermee samengaand 

beleid ten aanzien van de drugsmarkt begin 20ste eeuw. De implementatie van alternatieve 

gewassen, de gedwongen papaveruitroeiing en het beperken van de drugsmarkt tot medische 

doeleinden kleurden het internationale anti-drugsbeleid. Het ondoordacht repressief streven 

naar het elimineren van de opiumteelt oversteeg een effectief beleid rekening houdend met de 

consequenties.  De structurele veranderingen op internationaal niveau leidden namelijk tot het 

zoeken van de opiummarkt naar nieuwe potentiële opiumproducerende gebieden. Een 

stelselmatige verschuiving richting Afghanistan ontwikkelde als gevolg van het ‘succesvol’ 

hanteren van een verbodsbeleid door andere opiumproducerende landen. De recente 

internationale ontwikkeling naar een globale open markteconomie leidde tot het consolideren 

van de transnationale ontplooiing van de opiumeconomie waarvan Afghanistan een essentiële 

component uitmaakte. De open grenzen en de handelsroutes die Afghanistan karakteriseerden 

stimuleerden de integratie van naburige economieën in de groeiende opiummarkt dewelke op 

hun beurt de expansie van de opiumeconomie bevorderden. 

 

De historisch gegroeide interne factoren eigen aan Afghanistan creëerden een land vatbaar 

voor de effectieve innesteling van opiumproductie. De condities op macroniveau creëerden 

voor Afghanistan de vatbaarheid voor de economische activiteit. De finale beslissing tot het 

overgaan naar opiumteelt door de boeren resulteerde in een de effectieve overgang van 

Afghanistan naar een opiumproducerend land. 

                                                           
214 UNODCP, World drug report 2013, New York, oxford University Press, 2013, x-xiv 
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Afghanistan nam deel aan de veranderende internationale houding en sprak in 1945 een 

verbod uit ten aanzien van opiumteelt. De interne politieke instabiliteit, de economische 

teloorgang, armoede en de sociale structuur samen met het wegvallen van de Gouden 

Driehoek, de grootste opiumproducent, belemmerde in de jaren ’70 het doeltreffend 

tegengaan van de opiumproductie en -handel in Afghanistan. Sinds de inval van de Sovjet-

Unie transformeerde de opiumproductie naar een geformaliseerde en gestructureerde 

economische activiteit. Het verlies van staatscontrole en wetgevende restricties op het 

platteland, de vernietiging van de lokale landbouweconomie en de gunstige productiefactoren 

resulteerden in de ontwikkeling van opiumteelt als alternatief inkomen voor de boeren. De 

economische activiteit functioneerde tevens als financiële bron voor de strijdende actoren. Dit 

stelde de Moedjahedien in staat de lokale macht te handhaven en de bevolking te voorzien in 

veiligheid en politieke goederen waarvoor zij politieke steun en hieruit vloeiend legitimiteit in 

de plaats kregen.  

 

De terugtrekking van de Sovjet-Unie resulteerde in de consolidatie van de opiumeconomie. 

De gefragmenteerde macht, afwezigheid van een centrale overheid en burgeroorlog creëerden 

condities waardoor de economie en samenleving verdorven geraakten. In vele gedeeltes van 

het land ontwikkelde de opiumteelt zich tot overlevingsstrategie. De verstoorde landbouw en 

handel maakte opium het enige winstgevende gewas. Dit veroorzaakte een steeds grotere 

afhankelijkheid van bevolking en Moedjahedien van de opiumteelt.  

 

Gedurende het Talibanregime consolideerde Afghanistan de leiderspositie in de globale 

opiumproductie. In functie van het verwerven van internationale legitimiteit hanteerde de 

Taliban in 2000 een opiumban. Het niet slagen in dit opzet en de diepgaande politieke kosten 

die het handhaven van de macht aan het wankelen bracht, leidde als snel tot het oogluikend 

toelaten van de opiumteelt door de Taliban. Niet de financiële voordelen maar vooral de 

politieke stabiliteit en de hieruit vloeiende politieke steun die de opiumteelt opleverde, 

stimuleerde de Taliban om deze lucratieve economische activiteit te ondersteunen. De socio-

economische diversiteit tussen de actoren betrokken tot de opiumteelt vergrootte de kloof 

tussen arm en rijk. Meer specifiek de traditionele feodale structuur en het informele 

kredietsysteem benadeelden de arme boeren. Het noodzaakte de landbouwers blijvend beroep 

te doen op opiumteelt om in levensonderhoud te voorzien en uit schulden te komen.  
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Externe factoren zoals het wegvallen van alternatieve leveranciers en regionale 

bondgenootschappen stimuleerden eveneens de Afghaanse expansiepolitiek ten aanzien van 

de opiumeconomie. De ontwikkelingen resulteerden in het steeds meer insijpelen van de 

illegale drugsmarkt in de aangrenzende gebieden, versterkt door de principes van een globale 

markteconomie.  

 

Amoede, opstanden, de afwezigheid van een effectieve overheid en stimulerende 

economische condities zoals prijsstijgingen en optimale weersomstandigheden resulteerden 

opnieuw in een exponentiële stijging in de opiumteelt gedurende de interim-regering. De 

drugsmarkt sijpelde steeds meer door in hogere niveaus wat zich manifesteerde in een hoge 

graad van corruptie. Opvallend gedurende deze periode is de distributie van opiumteelt naar 

gebieden onder staatscontrole. De opiumteelt drong steeds meer door in de Afghaanse 

samenleving. Dit alles leidde tot een steeds grotere diversiteit in nationale trends naargelang 

het gebied. Ondanks de nood aan regio specifieke aanpakken, hanteerde de internationale 

gemeenschap opnieuw een beleid van uitroeiing en verbod. Het ondoordacht 

drugsbestrijdingsbeleid op korte termijn oefende een contraproductieve invloed uit ten 

opzichte van de andere prioritair te handhaven internationale doelstellingen. De 

drugseconomie liet als gevolg een diepe impact na op de beoogde democratische heropbouw 

van Afghanistan. 

 

Ondanks de laatste rapporten een daling in de globale opiumproductie aftekenen, hanteert 

Afghanistan nog steeds een leidende rol. Blijvende knelpunten omvatten het tekort aan 

capaciteit van autoriteiten om de illegale economische activiteit te handhaven en een gebrek 

aan globale coördinatie om de mazen van het net te dichten. 

 

Een tekort aan een centrale overheid, politieke instabiliteit en het daarbij horende gebrek aan 

capaciteit en staatscontrole doorheen de tijd, de degradatie van de landbouw, de economische 

infrastructuur als gevolg van meer dan 30 jaar oorlog, de continu heersende onveiligheid en 

armoede zijn geschiedkundige factoren die de aanvaarding van de opiumteelt als 

overlevingsstrategie in de ogen van de vele betrokken actoren rechtvaardigden. Hoe meer de 

economische en politieke situatie verviel, hoe meer de bevolking zich aangewezen voelde op 

opiumteelt. Afghanistan paste zich aan aan de heersende omstandigheden en ontwikkelde 

nieuwe overlevingsstrategieën in de vorm van een opiumeconomie dewelke zich diep 

wortelde in de politiek. 
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Bij aanvang slaagde de overheid er als gevolg van een tekort aan capaciteit niet in een verbod 

te handhaven. De inval van de Sovjet-Unie leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van een 

geformaliseerde en gestructureerde economische activiteit waarna de burgeroorlog resulteerde 

in een consolidatie van de opiumeconomie. De afwezigheid van een legitieme overheid, 

staatscontrole en penetratie van beleid leidden tot een overname van de macht door lokale 

actoren. Gedurende het Talibanregime veruiterlijkten de politieke kosten gepaard als gevolg 

van een effectieve ban op de opiumteelt. Het leidde tot een snelle ommekeer wat zich 

manifesteerde in een expansiepolitiek. De recente globale markteconomie gepaard gaande met 

de sociaal, economische en politieke verbintenissen met regionale gebieden en het 

doorsijpelen van de opiumeconomie in de overheid onder de vorm van corruptie maakt dat de 

opiumeconomie zich steeds meer divers vasthecht in de maatschappij. De verspreiding van 

opiumtelende gebieden bemoeilijkte tevens een internationale aanpak gezien de diversiteit in 

factoren en trends die de verschillende regio’s kenmerken. 
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Hoofdstuk 4:  Algemeen Besluit 

 

Dit besluit beoogt aan de hand van bevindingen in voorgaande hoofdstukken een algemeen 

eindoordeel te omschrijven. De centrale onderzoeksvraag omvat in welke mate Afghanistan al 

dan niet als een ‘falende staat’ functioneert. De literatuurstudie operationaliseert in eerste 

instantie het fenomeen een ‘falende staat’. Hierna verschaft het inzicht inzake oorzaken en 

achtergronden inzake de historische gegroeide probleemsituatie in Afghanistan en de 

ontwikkeling hierin van de opiumteelt. Aan de hand van voorgaande beschrijvingen probeert 

dit gedeelte, voorzien van een kritische noot, richting te geven aan de onderzoeksvraag in 

welke mate Afghanistan mogelijks een ‘falende staat’ omvat en de rol hierin van de 

opiumteelt. De studie pretendeert dus niet tot een sluitend antwoord of oplossingen te komen.  

 

Dit werk vertrekt vanuit een westers aanvaarde beschrijving inzake een succesvolle ‘moderne 

staat’. Het fungeert nu nog steeds als een vanzelfsprekende internationale maatstaf en 

cultureel script waaraan men halsstarrig het functioneren van een staat aftoetst.  De wortels 

van het moderne concept ontwikkelden zich binnen een specifiek Europees historisch kader 

gekenmerkt door expliciete ontwikkelingen. De Europese staten ontplooiden zich autonoom 

als gevolg van bescherming van territorium, interne identiteit, politiek en economie ten 

aanzien van aangrenzende landen. Het noodzaakte de staten vermogen te ontwikkelen om zich 

te verdedigen en grenzen te confirmeren. Dit uitte zich in het mobiliseren van een leger, het 

verwerven van het monopolie over de middelen van geweld, organisatorische capaciteit en 

een effectieve overheid. Europese staten beschikten eveneens over een reeds bestaande 

politieke cultuur waaruit de moderne staatsideologie ontpopte. Modernisatie behelsde het 

enige middel om tegen externe druk zowel politiek als economisch onafhankelijk te 

functioneren. 

 

De condities waaruit de Europese moderne staten in het verleden ontsproten verschillen echter 

diepgaand met de ontstaanscontext van Afghanistan. Laatgenoemde behelst een andere 

geschiedenis, cultuur en ideologie. De geopolitieke ligging van Afghanistan resulteerde in de 

19de eeuw in een tribaal en geografisch geïsoleerd lappendeken. Milities ontfermden zich over 

de veiligheid en overleving van de etnische gemeenschappen.  
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Voor het levensonderhoud beriep de bevolking zich op een patrimoniale landbouweconomie 

en de ideologie van de islam fungeerde als legitimerende pilaar van de samenleving. Een 

complex samenspel van economische, culturele en sociale structuren op basis van tribale 

traditionele en religieuze waarden hechtten zich vast doorheen de tijd. Politieke fragmentatie 

en autonoom regerende gebieden kenmerkten het Afghaanse rijk.  

 

In functie van de expansiepolitiek dewelke heerste tussen de Russen en de Britten gedurende 

de 19de eeuw wezen de grootmachten Afghanistan arbitraire grenzen toe. Het weerhield 

Afghanistan ervan aan de hand van eigen capaciteiten territorium te verwerven of naar eigen 

identiteit grenzen vast te leggen. Stammen leefden gescheiden door de bestaande grenzen en 

enkel aan de hand van internationale hulp slaagden heersers er in macht te verwerven.  

Ondanks de politieke instabiliteit en tekort aan organisatorische capaciteit erkende de 

internationale gemeenschap Afghanistan als moderne soevereine staat.  

 

In vergelijking met de Europese staten leidde voorgaande ontwikkeling tot een verschuiving 

in de eigenschappen in functie van de erkenning van een staat. Waar vroeger de politieke 

organisatie en structuur een centrale plaats innam, lag nu de klemtoon op de juridische 

dimensie namelijk de internationale erkenning. Een omgekeerde redenering aangezien 

vroeger territoriale macht en het monopolie over de middelen van geweld een vereiste 

behelsde, waarvan soevereiniteit de manifestatie en internationale erkenning een gevolg. 

Afghanistan kreeg zijn grenzen en politieke orde in ijltempo opgelegd door de internationale 

gemeenschap. Dit ondanks een gebrek aan soevereiniteit, politieke stabiliteit en een 

monopolie over middelen van geweld. De verschuiving in de eigenschappen in functie van 

internationale erkenning leidde ertoe dat een ontwikkelde politieke, economische, sociale en 

educatieve basis niet langer een vereiste uitmaakte voor de erkenning van een soevereine 

staat. Deze ontwikkeling oefende een diepgaande impact uit op het functioneren van de staat 

en als gevolg op het welzijn van de bevolking. 

 

Ook de internationale ontwikkelingen in de 20ste eeuw leverden een gedifferentieerde context 

in vergelijking met het ontstaan van de Europese staten. Het behelsde de aanwezigheid van 

internationaal aanvaarde normen zoals zelfbeschikking, globalisering en mensenrechten. De 

terugtrekking van grootmachten bombardeerde de achterblijvende landen, veelal gekenmerkt 

door chaos, met het recht op zelfbeschikking en bestuur in combinatie met onafhankelijkheid.  
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Het resulteerde in een staat op zichzelf aangewezen in functie van territoriale veiligheid, 

autoriteit, politieke orde en vrede. Vele nieuwe staten zoals Afghanistan slaagden er echter 

niet in deze verwachtingen te bevredigen. Ook de exclusie van externe actoren uit de 

autonome structuur en beleid van een staat onderging een verandering. De aanvaarding van de 

mensenrechten legitimeerde de inmenging van buitenaf op het binnenlands beleid en 

instituties van een staat. Het resulteerde in een aantasting van de politieke autonomie dewelke 

vroeger tot de exclusieve bevoegdheid van de individuele staat behoorde. 

 

De verschillende ontstaanscondities maken het binnen deze studie van belang om de westerse 

bril inzake het discours een ‘falende staat’ te nuanceren met het historisch gegroeid 

traditioneel islamitisch kader van Afghanistan. Het staat in contrast met de Europese politieke 

cultuur waaruit de moderne staatsideologie ontpopte. De snelle hervormingen die de 

internationale gemeenschap doorheen de geschiedenis in Afghanistan beoogde botsten met 

een diep geworteld traditioneel conservatisme. Het moderniseringsproces staat haaks op het 

Afghaanse familieleven dewelke het moderne beleid opgelegd door westerse mogendheden 

als tegengesteld aan de essentie van de traditionele islamitische structuur percipiëren. 

 

Gedurende de Brits-Afghaanse oorlogen in de 19de eeuw handhaafde een, door de Afghaanse 

bevolking illegitiem gepercipieerde, marionettenregering de macht. Coalities tussen de 

etnische groeperingen vormden een sociale kracht dewelke afbreuk teweegbracht aan de 

autonome staatscontrole. De politiek opgelegde positie als bufferstaat duwde Afghanistan 

tevens in een geïsoleerde positie afhankelijk van de Britten voor middelen en politieke 

stabiliteit. Ondanks de eerste moderne westerse injecties in het beleid, ontwikkelde 

modernisatie zich in beperkte mate gezien patrimoniale elementen de samenleving 

overheersten.  

 

In de navolgende constitutionele monarchale periode verwierf Afghanistan de status van 

onafhankelijke soevereine staat. De politieke orde en structuur slaagden er echter niet in te 

anticiperen op de (inter)nationale veranderingen. De overheid behelsde een vruchteloze 

evenwichtsoefening tussen de vooruitstrevende stadselite en de traditionele, conservatieve 

bevolking. De herleving van de modernisering, waarvoor afhankelijk van externe hulp, in het 

politieke, sociale en economische domein ontwikkelden progressiever dan de verwerving van 

een stabiele en legitieme politieke orde. Het proces van modernisering liet als gevolg een 

diepe impact na op de traditionele sociale structuur van Afghanistan.  
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Een gecentraliseerde stedelijke educatie creëerde de vatbaarheid van studenten voor radicale 

ideologische stromingen zoals de islamitisch-fundamentalistische groeperingen. 

Laatstgenoemden streefden naar Islam als staatsideologie en verzetten zich tegen elke 

westerse inmenging en modernisatie. Deze omstandigheden ontplooiden samen met de 

ontwikkeling van zelfbeschikkingsrecht. Het resulteerde in een progressieve culturele 

bewustwording en mobilisatie van onderdrukte etnische groeperingen. Deze spanning samen 

met een gebrek aan een gedisciplineerd leger en economische buitenlandse afhankelijkheid 

maakte dat Afghanistan kwetsbaar stond ten aanzien van opstanden en conflicten. Tribalisme, 

een lokale zelfvoorzienende economie en een zwakke sociale controle op het platteland 

karakteriseerden deze periode. De agrarische gebieden vertrouwden steeds meer op lokale 

netwerken waarop de overheid weinig autoriteit uitoefende. 

 

Kijkend door de westerse moderne bril manifesteerden zich gedurende bovenstaande fase van 

anomie als gevolg van overgang van traditionele naar een moderne typologie elementen die 

wijzen op het falen van een staat. De staat beschikte over een tekort aan capaciteit om een 

effectief bestuur te handhaven. Een gebrek aan legitimiteit als gevolg van een gebrekkig 

beleid gebaseerd op een bepaalde politieke identiteit, een onrechtvaardige verdeling van 

politieke goederen en een tekort aan een coherente politieke gemeenschap gekenmerkt door 

comptabiliteit van conflicterende, veelal etnische, belangen vloeiden hieruit voort. De 

conservatieve bevolking legitimeerde het gebrekkige moderne politieke beleid onvoldoende 

wat resulteerde in de isolatie van het platteland. Een gedepolitiseerde samenleving, 

hongersnood, armoede en economische achteruitgang tekende het einde van de monarchie. 

Het sociaal contract, de lijm van de samenleving, ging verloren en de overheid slaagde er niet 

in om de opkomende etnische opstanden te stroomlijnen tot vredevolle politieke concurrentie. 

Een duidelijke afwezigheid in capaciteit tot conflictbeheersing karakteriseerde het beleid. Als 

gevolg van de politieke instabiliteit, economische teloorgang en tekort aan capaciteit slaagde 

de overheid er niet in de opkomende opiumteelt te handhaven. 

 

Paradoxaal manifesteerden bovenstaande internationale indicatoren van een ‘falende staat’ 

zich door de nieuwe en snel opgelegde internationale westerse ideologie dewelke net 

vooruitgang beoogde. Van belang hierbij is het tekort aan een structuur die historisch groeide. 

De internationale gemeenschap creëerde bij het beoogde beleid weinig plaats voor de 

eigenheid en historisch gegroeide waarden van Afghanistan. Het leidde tot een grote mate aan 

weerstand bij de bevolking.  
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Deze periode toont aan hoe het traditioneel, geïsoleerd en etnisch verdeeld land botste met een 

snelle moderne hervorming dewelke zich niet historisch wortelde.  

 

Het is gedurende de inval van de Sovjet-Unie dat coalities tussen etnische groeperingen 

leidden tot de vorming van de Moedjahedien. Het behelsden oppositiegroepen in strijd tegen 

de, illegitiem gepercipieerde, communistische bezetting. Het leidde tot het verder falen van de 

Afghaanse staat. Het implementeren van modernisatie en de onderdrukking van het platteland 

en de door hun gesteunde oppositiegroepen, de Moedjahedien, namen een centrale plaats in. 

Het resulteerde in een coalitie tussen de gewapende islamitisch-fundamentalistische 

groeperingen in strijd tegen de bezetters. De communistische overheid slaagde er niet in om 

het platteland en de verzetspartijen te controleren en het beleid door te drukken. Een politiek 

gefragmenteerde samenleving algemeen toe te wijzen aan een incompetente politieke orde 

met een tekort aan legitimiteit kenmerkte de samenleving. Het recht op zelfbeschikking, de 

terugtrekking van de Sovjet-Unie en de politieke configuratie van etnische groeperingen 

creëerden de setting voor de politisering van etnische groeperingen. 

 

Het verlies van staatscontrole en wetgevende restricties in het platteland, de vernietiging van 

de lokale landbouweconomie tijdens de bezetting van de Sovjet-Unie en de gunstige 

productiefactoren resulteerden in de ontwikkeling van opiumteelt als financiële bron voor de 

boeren en de strijdende actoren. Het stelde de Moedjahedien in staat de lokale macht te 

handhaven en de bevolking te voorzien in veiligheid en politieke goederen. Hiervoor 

ontvingen zij politieke steun en hieruit vloeiende legitimiteit. Het transformeerde de 

opiumproductie naar een geformaliseerde en gestructureerde economische activiteit die zich 

na de ineenstorting van de Sovjet-Unie verder ontwikkelde. 

 

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie vielen de coalities tussen de verschillende 

oppositiestrijders uit elkaar als gevolg van etnische verdeeldheid en onenigheid rond 

doelstellingen. Afghanistan verviel in een staat van politieke desintegratie en de 

verzetspartijen slaagden er niet politieke stabiliteit en legitimiteit te verwerven. De bevolking 

viel steeds meer terug op lokale sociale netwerken, een indicatie voor het effectief falen van 

een staat. De gefragmenteerde macht, afwezigheid van een centrale overheid en burgeroorlog 

creëerde condities waardoor de economie en samenleving verdorven geraakte. In vele 

gedeeltes van het land consolideerde de opiumteelt zich tot enige vorm tot overleven. De 

verstoorde landbouw en handel maakte opium het enige winstgevende gewas.  
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Het veroorzaakte een steeds grotere afhankelijkheid van bevolking en Moedjahedien van de 

opiumteelt. 

 

De Taliban, gegroeid uit de islamitische-fundamentalistische beweging, greep in met als 

prioritaire doelstellingen de ontwapening van de bevolking, verwerping van elke vorm van 

modernisatie en het afdwingen van een strikte Islamideologie. Het is gedurende deze periode 

dat Afghanistan de leiderspositie consolideerde in de globale opiumproductie. Verschillend 

met voorgaande periode is dat niet de financiële voordelen maar vooral de politieke stabiliteit 

de Taliban stimuleerde om deze economische activiteit te ondersteunen. Socio-economische 

omstandigheden noodzaakten tevens de landbouwers blijvend beroep te doen op opiumteelt 

om in levensonderhoud te voorzien. De ontwikkelingen resulteerden in het steeds meer 

insijpelen van de illegale drugsmarkt in Afghanistan maar ook in aangrenzende gebieden als 

gevolg van een globale markteconomie. 

 

Geopolitieke internationale belangen van vooral de Verenigde Staten overstegen echter de 

zorgen die samengingen met het Talibanregime zoals de progressieve opiumindustrie en 

schending van mensenrechten. Ondanks de vraag van het Talibanregime tot erkenning 

verwierf het nooit internationale legitimiteit. Als gevolg van de mislukte pogingen tot het 

verkrijgen van internationale erkenning, het falen van de overheidsinstituties, een tekort aan 

capaciteit en een socio-economische crisis viel de Taliban in handen van extremisten zoals 

Osama Bin Laden en het Al-Qaida-netwerk. Een terreurgroep welke vocht onder de 

Moedjahedin, gesteund door de Verenigde Staten, en zich later vestigde in Afghanistan. 

 

De terroristische aanvallen op 9/11/2001 waarbij de internationale gemeenschap Osama Bin 

Laden en het Al-Qaida netwerk als schuldigen aanwees legitimeerden de inmenging van 

buitenaf. Een periode van radicale politieke transformatie brak aan en een internationaal 

aangestelde interim-regering nam de macht over. De strijd tegen het terrorisme oversteeg 

echter de democratische doelstellingen gezien het regime zich opnieuw wendde tot autonome 

gefractioneerde milities. Geweld en instabiliteit karakteriseerde opnieuw de Afghaanse 

samenleving als gevolg van een tekort aan investering in politieke instituties, veiligheid en 

economie.  
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Een gebrek aan capaciteit belemmerde een verspreiding van politieke goederen, legitimiteit 

van het regime vloeide eerder voort uit de internationale gemeenschap dan uit de Afghaanse 

samenleving en een corrupte overheid kenmerkte de staat. Een zwakke overheid en een tekort 

aan sociale controle leidde opnieuw tot de overname van de macht door lokale leiders en 

milities welke elkaar onderling bestreden. Laatstgenoemde ontwikkeling leidde tot 

ineenstorten van de staat waarbij substatelijke actoren zoals de Taliban en gefractioneerde 

milities voorzagen in een eigen lokaal beleidsapparaat. Het is een nog verdergaande vorm dan 

falen waarbij tevens de ineenstorting van autoritaire instituties en privatisering van politieke 

goederen centraal staan. Twee problematische inkomstbronnen het post-Taliban regime: de 

drugseconomie en een internationale economische afhankelijkheid in functie van 

reconstructie.  

 

Voorgaande omstandigheden stimuleerden een exponentiële stijging in de opiumteelt 

gedurende de interim-regering. De drugsmarkt drong steeds meer door in hogere politieke 

niveaus wat zich manifesteerde in een hoge graad van corruptie. Opvallend gedurende deze 

periode is de distributie van opiumteelt naar gebieden onder staatscontrole. De opiumteelt 

drong steeds meer door in de Afghaanse samenleving. Het leidde tot een steeds grotere 

diversiteit in nationale trends naargelang gebied. Ondanks de nood aan regio specifieke 

aanpakken, hanteerde de internationale gemeenschap opnieuw een beleid van uitroeiing en 

verbod. Het ondoordacht korte termijn drugbestrijdingsbeleid oefende een contraproductieve 

invloed uit ten opzichte van de andere prioritair te handhaven internationale doelstellingen. 

De drugseconomie liet als gevolg een diepe impact na op de beoogde democratische 

heropbouw van Afghanistan. 

 

Ondanks de laatste rapporten een daling in de globale opiumproductie aftekenen, hanteert 

Afghanistan nog steeds een leidende rol. Blijvende knelpunten blijven het tekort aan 

capaciteit van autoriteiten om de illegale economische activiteit te handhaven en een gebrek 

aan globale coördinatie om de mazen van het net te dichten. 

 

Voorgaande uiteenzetting van de geschiedenis van Afghanistan door de  westerse bril van het 

discours van een ‘falende staat’, voorzien van een kritische noot, maakt het kaderen van 

ontwikkeling van de opiumteelt mogelijk. De internationale inmenging en als gevolg de 

politieke instabiliteit in Afghanistan creëerde doorheen de geschiedenis de ruimte voor de 

ontwikkeling van de opiumeconomie dewelke opnieuw de oorlog versterkte.  
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De economische activiteit voorzag in financiële en politieke voordelen. Het maakte de 

consolidatie van de politieke status van diverse, strijdende, actoren doorheen de geschiedenis 

mogelijk. De opkomst van deze partijen construeerden een gigantische drempel voor de 

implementatie van het internationaal beoogde moderne beleid. De opiumeconomie behelst een 

onmiskenbare factor in de vicieuze cirkel inzake oorlog en politieke instabiliteit in 

Afghanistan. Het droeg bij aan de instandhouding van de probleemsituatie en de heropbouw 

van Afghanistan die door de internationale gemeenschap de label een ‘falende staat’ krijgt. 

Een label geconstrueerd door de internationale gemeenschap maar eveneens door 

laatstgenoemde zelf tot stand gebracht in Afghanistan. 
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