
Doe niets, dat is vaak het beste
Twee boeken over alles wat er mis kan gaan in de internationale hulpverlening

Onpartijdige hulpverlening is in
de meeste conflicten een illusie.
Maar de giro-555-brigades willen
dat niet weten. Naïef?
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I n Rwanda waren in 1994 al zo’n
800.000 mensen over de kling gejaagd
toen de westerse hulpverlening serieus
op gang kwam. Geen van de duizenden

ontwikkelingswerkers in het Centraal-
Afrikaanse land had een genocide zien
aankomen. Dat Hutu’s op radiozenders
maandenlang werd opgeroepen de ‘kak-
kerlakken’ te ‘verdelgen’ en dat tot in
hoofdstad Kigali de kapmessen werden
geslepen om de Tutsi’s daadwerkelijk een
kopje kleiner te maken, was de landbouw-
deskundigen en specialisten op het gebied
van lokaal bestuur ontgaan. Ze waren
druk met hun eigen projecten en met de
onderlinge concurrentie, en hadden geen
enkel benul van de politieke context waar-
in ze hun goedbedoelde opbouwwerk ver-
richtten. Toen de volkerenmoord eenmaal
losbarstte, werden de goeddoeners uit
lijfsbehoud schielijk gerepatrieerd.

De hulp die kwam, was noodhulp en
richtte zich vooral op de vele miljoenen
Hutu’s die de grens met toenmalig Zaïre
waren overgestoken. Maar de kampen
rondom de stad Goma boden niet slechts
onderdak aan onschuldige burgers. Onder
de vluchtelingen bevonden zich de Rwan-
dese Hutu-soldaten en tienduizenden
burgermilities die verantwoordelijk wa-
ren voor de moordpartijen tijdens de fatale
weken daarvoor. Terwijl geld en voedsel

binnenstroomde en door de hulporganisa-
ties een humanitaire infrastructuur werd
aangelegd, konden de mannen met de ma-
chetes in de kampen aansterken en zich
hergroeperen. De ‘v l u ch t ’ was ten dele een
tactische terugtrekking.

Onder het toeziend oog van het Rode
Kruis, Artsen Zonder Grenzen en vele hon-
derden minder bekende organisaties met
de meest wonderlijke namen, vestigden de
oude Rwandese machthebbers vanuit
comfortabele toeristenhotels aan Lake Ki-
vu een fijnmazig bestuur dat tot op wijk-
niveau in de kampen de touwtjes in han-
den had. De ministers leefden niet alleen
van het geplunderde overheidskapitaal
dat ze meebrachten uit Kigali, maar hie-
ven heel gewiekst ook belasting op de juist
door de goed bedoelende maar net als vóór
de genocide ‘apolitieke’ hulpverleners uit-
gedeelde voedselrantsoenen. Van de in-
komsten werden de soldaten betaald die
bij nacht en ontij, als de ngo-medewerkers
zich hadden teruggetrokken op hun
streng bewaakte compounds, de kampen
terroriseerden en de uitroeiing van de kak-
kerlakken voortzetten.

De Franse tak van Artsen Zonder Gren-
zen vond dat niet langer acceptabel en be-
sloot Goma te verlaten, noteert Polman in
haar deze week verschenen boek De crisis-
karavaan. De organisatie erkende tegen-
over donateurs dat de geleverde ‘hulp’
geen oplossing bood, maar de noodsitua-
tie aan de grens met Rwanda langer in
stand zou houden. Andere hulporganisa-

ties reageerden gepikeerd op de kritiek
van de Fransen en namen het werk over. In
hun publieke optredens zeiden ze dat de
vele doden die in de kampen vielen louter
te wijten waren aan een cholera-epidemie,
terwijl veel mensen domweg vermoord
waren door de Hutu-rebellen. Het was uit-
eindelijk het nieuwe Tutsi-regime in
Rwanda dat de grens met Zaïre overtrok
om met de extremisten korte metten te
maken.

De nasleep van de Rwandese genocide is
een hoofdstuk in de geschiedenis van de
noodhulpverlening die door veel ‘huma-
nitairen’, zoals Polman ze bij gebrek aan
een betere Nederlandse term noemt, liever
onder het tapijt geveegd wordt. De journa-
liste, die eerder een veelgeprezen boek
schreef over falende vredesmissies van de
Verenigde Naties, legt de vinger op de zere
plek: ze vraagt zich af hoe lang het verant-
woord is om met een claim op ‘neutrali-
teit’ hulp te blijven verstrekken, terwijl in
maar weinig conflicten of humanitaire ca-
tastrofes die aanspraak op onpartijdigheid
recht gedaan kan worden. Met zevenmijls-
laarzen schuimt Polman in haar betoog
van Rwanda naar Sierra Leone en van Af-
ghanistan naar Sri Lanka om te laten zien
dat noodhulp vaak meer kwaad doet dan
goed, maar dat de betrokken clubs er in
hun concurrentiestrijd om de euro’s van
donateurs belang bij hebben om onver-
kwikkelijke waarheden over de ware toe-
dracht van een conflict of de schier onmo-
gelijke missies waarin ze verzeild zijn ge-
raakt niet aan de grote klok te hangen.

Tsunami
Daarbij spaart ze gelukkig ook haar eigen
beroepsgroep niet. Wat veel gesubsidieer-
de en aan de leiband van hulporganisaties
meelopende media en de noodhulpver-
strekkers volgens Polman gemeen hebben,
is dat ze de politieke context van veel con-
flicten niet kennen of niet willen kennen.
De journalisten schieten hun ten hemel
schreiende plaatjes en vliegen naar de vol-
gende ramp zonder kritische vragen te
stellen en de hulpverleners knijpen een
oogje toe als een deel van de hulp in ver-
keerde handen komt. Want niets doen om
het leed te verzachten is voor hen geen op-
tie. Daarmee scharen ze zich in het kamp
van de Zwitserse zakenman Henri Du-
nant, die in de 19de eeuw het Rode Kruis
oprichtte. Polman schrijft breeduit over
een dispuut dat Dunant had met zijn tijd-
genoot Florence Nightingale, de verpleeg-
ster die in opdracht van de Britse regering
tijdens de Krimoorlog gewonde militairen
onder haar hoede had. Nightingale vond
het een nogal onzalig plan om, zoals Du-
nant van plan was, een particuliere organi-
satie op te richten voor het verzorgen van
oorlogsgewonden. Zij had al op de Krim
gezien dat je op die manier ondanks je
goede bedoelingen de oorlog in stand
hield. Opgelapte soldaten werden door de
Britten tenslotte direct weer naar het front
gestuurd. Onpartijdige hulpverlening was
volgens Nightingale niet mogelijk.

Linda Polman neigt in haar soms wat cy-
nisch getoonzette verhaal ook naar dat
standpunt. In ieder geval laat ze op con-
fronterende wijze zien tot welke onge-
makken koste wat kost doorgaan met hulp
kan leiden. Alle hulp is politiek, of de
hulpverleners dat nu leuk vinden of niet.

Met haar verontrustende boek sluit Pol-
man zich aan bij het steeds luider klinken-
de koor van denkers, schrijvers en politici
dat de internationale hulp op de korrel
neemt. De meeste critici in Nederland
maakten zich tot nu toe vooral kwaad over
de vanzelfsprekendheid van de jaarlijkse
0,8 procent van het nationale inkomen die
aan structurele ontwikkelingssamenwer-
king wordt uitgegeven. Dat na natuur-
rampen of droogtes humanitaire nood-
hulp verstrekt wordt, staat ook voor uitge-
sproken populisten in de Tweede Kamer
buiten kijf. Geen politicus durft het aan
om zich na een natuurramp tegen het gi-
ro-555-sentiment te keren en te verklaren
dat we de hand op de knip moeten houden
omdat onze goedbedoelde rijstbalen, ten-
ten en medicijnen misschien in verkeerde
handen zouden komen.

De ontwikkelingseconoom William Eas-
terly was in de politieke discussies over het
falen van de hulp de laatste jaren een van
de meest geciteerde stemmen. Met zijn in
2006 verschenen boek The White Man’s Bur-
den betoogde de Amerikaan dat ook het zo-
veelste plan om armoede ‘g e s ch i e d e n i s ’ te
maken, de millenniumdoelstellingen van
de Verenigde Naties, een utopie is. Hij
pleitte er in zijn bestseller voor om niet te
vertrouwen op ‘planners’ in glimmende
hoofdkantoren van de VN of de Wereld-
bank, maar op ‘zoekers’, mensen die met
beide benen op de grond in kleine project-
jes kijken wat wel en wat niet werkt. Maar
wát dan precies zou werken, dat kon Eas-
terly destijds niet vertellen.

Fine fleur
Onlangs verscheen een vuistdikke bundel
waarin Easterly met de fine fleur van de
ontwikkelingseconomie probeert alsnog
tot die oplossingen te komen. Maar on-
danks de veelbelovende titel Re i n v e n t i n g
Foreign Aid is ook dit nieuwe boek vooral
een opsomming van alles wat bij de hulp
aan arme landen mis kan gaan. Treffend is
niettemin Easterly’s introductie, waarin
hij met vette ironie schrijft over ‘uiteenlo-
pende geleerden als George Clooney, Pe-
lenope Cruz, Bono en Angelina Jolie’ die
zich onlangs hebben uitgelaten voor ver-
hoging van het internationale budget voor
ontwikkelingshulp. Hij wil maar zeggen:
haast iedereen is bij ontwikkelingssamen-
werking betrokken en haast iedereen pre-

tendeert er verstand van te hebben.
Discussies over ontwikkelingshulp zijn

per definitie emotioneel, omdat ze niet al-
leen over de ontvangers van hulp maar ook
over de hulpgevers zelf gaan – vooral Pol-
man laat dat aan de hand van de recent
sterk opgekomen kleine particuliere initi-
atieven, de ‘doe -het-zelfhulp’ mooi zien.
Terwijl de Oxfams en Cordaids zich een
ons evalueren om alle criticasters buiten
de deur te houden, blijven hun onderzoe-
ken beperkt tot de bijdrage die hun hulp
in arme landen geeft, terwijl veel ontwik-
kelingshulp er ook is voor de gemoedsrust
van de gevende partij.

Ook Polman komt niet met een pankla-
re oplossing voor de problemen bij de
noodhulp. Ze dekt zich handig in door in
een nawoord uit te leggen dat van journa-
listen ook niet verwacht wordt dat ze met
een oplossing voor de oorlog in Irak kun-
nen komen, dus waarom wel bij dit inge-
wikkelde thema? Ze roept organisaties als
het Rode Kruis en AZG op om duidelijker
verantwoording af te leggen. En net als de
vele auteurs in de nieuwe bundel van Eas-
terly vindt ze dat de verschillende organi-
saties beter zouden moeten samenwerken
en de concurrentie op de ‘ch a r i m a r k t ’ zou-
den moeten laten voor wat die is.

Maar of dat enige zoden aan de dijk zet
is de vraag. ‘De kwellingen van zoveel mo-
gelijk arme stakkers verlichten, is nu een-
maal een diepmenselijk verlangen’, zei
Henri Dunant al. We willen helpen, of de
hulp helpt of niet.

Geen politicus durft zich na
een natuurramp tegen het

giro-555-sentiment te keren
Gevangen genomen vrouwen in Mbazi, Rwanda (1995) Foto van Jenny Matthews, uit ‘Vrouwen en oorlog’


