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Nederlandss Samenvatting 

Dee meeste verklaringen voor het falen van staten en de vluchtelingen crisis in Afrika en vele andere delen 
vann de wereld die zij bestudeert (zie hoofdstuk 2, 5 en 6), geven geen antwoord op de volgende 
fundamentelee vragen, cruciaal voor het begrijpen van de crisis van de staat in Afrika en de daaruit volgende 
vluchtelingenmigratie:: hoe is ons beeld van vluchtelingen gevormd door wereldwijde politieke debatten en 
praktijken,, vooral in het internationaal recht? Hoe werd het prekoloniale politieke systeem gevormd en hoe 
werdd het hervormd gedurende het kolonialisme? Hoe ontstond de postkoloniale staat; hoe werd zij gevormd 
en/off  hervormd? Hoe werden de grenzen van de koloniale en postkoloniale staten vastgesteld? Hoe 
behaaldenn de postkoloniale staten hun soevereiniteit, of, om Jackson's term te gebruiken, hun 'negatieve 
soevereiniteit',, en tegen welke prijs? Dus, om de veronderstelling dat de sociale (re)constructie van de 
territorialee soevereine staat en de crisis van de echte bestaande staten de belangrijkste factoren zijn voor 
vluchtelingenmigratie,, meer plausibel te maken, zullen deze vragen beantwoord moeten worden. Dit 
onderzoeksprojectt is een bescheiden poging antwoord te geven op deze vragen. Met andere woorden, het 
helee project was er op gericht de thesis te ontwikkelen dat vluchtelingenmigratie voornamelijk het resultaat 
iss van de sociale (re)constructie van de staat als territoriale soevereine eenheid aan de ene kant. Dit gaat 
gepaardd met het ontstaan van vastomlijnde gemeenschappen met rigide grenzen, conflicterende belangen 
binnenn deze gemeenschappen en het hieraan gekoppelde geweld, en resulteert in het instorten van de 
bestaandee staten. Aan de andere kant, zijn ontheemden ook het resultaat geweest van het (re)construeren van 
hett internationale statensysteem met al haar onrecht, ongelijkheid, exploitatie en ongelijke ontwikkeling. Het 
recentee herstructureren van de wereldeconomie en de globalisatie, waardoor Afrika verder gemarginaliseerd 
is,, heeft ook significant bijgedragen aan de crisis in het continent en de vluchtelingenmigratie. Er bestaat een 
dialectischh verband tussen interne en internationale factoren, en het intensiveren van de crisis in Afrika en de 
productiee van vluchtelingen. 

Eenn van de moeilijkste opdrachten teneinde deze thesis tot een succesvol einde te brengen, was, zoals bij elk 
onderzoekk dat zich richt op de niet-westerse wereld, het vinden van relevante theorieën om te helpen bij het 
analyserenn van de staat, de crisis van haar instituten en de vluchtelingenmigratie van Afrika in het algemeen 
enn de Hoorn van Afrika in het bijzonder. Veel van de dominante theorieën, voornamelijk Realisme, 
Liberalismee en Rationalisme, zijn niet zo relevant voor de Derde Wereld in het algemeen en vooral voor 
Afrika,, als hun voorstanders willen doen geloven, omdat zij gebaseerd zijn op de ervaringen van het Westen 
enn de politieke en socio-economische aspecten van de Westerse maatschappij weerspiegelen. Tegenover 
dezee theorieën staan Marxistische, kritische en postmoderne theorieën die relatief meer relevantie bieden in 
hett begrijpen en/of uitleggen van de complexe situatie in Afrika en de vluchtelingenmigratie. 

Mett de belangrijkste inzichten, verkregen uit de Marxistische, kritische en postmoderne theorieën, lijkt het 
mogelijkk om een relevanter uitleg te geven van de complexe socio-politieke en economische crisis van de 
staatt in Afrika en de daaraan gekoppelde vluchtelingenmigratie. Meer specifiek, is het mogelijk om niet 
alleenn te begrijpen hoe onze conceptie van een vluchteling sociaal gevormd is, zoals vandaag de dag in 
internationaall  recht, maar ook hoe die wordt gevormd door het universele politieke debat. Het maakt het ook 
mogelijkk de impact van zulke debatten en praktijken (vooral nationaal en internationaal recht) op het gedrag 
vann de toekomstige vluchtelingen te begrijpen. Een ander belangrijk debat dat ons idee van wie een 
vluchtelingg is heeft gevormd, is ons idee dat oorzaak en gevolg, en onze categorisatie van economische en 
politiekee fenomenen (omstandigheden) twee verschillende zaken zijn. In veel gevallen zijn specifieke 
oorzakenn gekoppeld aan specifieke gevolgen. 

Dezelfdee inzichten, speciaal de nadruk van kritische theorie op eminente critici, openen niet slechts de deur 
naarr het kritisch analyseren van de verschillende (deel)verklaringen voor de vluchtelingen crisis in Afrika 
zoalss gegeven door vele wetenschappers, maar helpen ons ook dieper te graven dan voorheen, teneinde de 
vluchtelingenmigratiee succesvol te verklaren. In eerste instantie moet men dieper graven om de factoren en 
processenn achter de factoren, zoals geïdentificeerd door diverse wetenschappers, boven de grond te halen. 
Mogelijkk moet men eerst begrijpen hoe de bestaande territoriale staten en het statensysteem zijn 
geconstitueerdd en gereconstitueerd, om de steeds toenemende vluchtelingenmigratie te kunnen verklaren. 
Misschienn is het dan pas mogelijk een veelomvattender verklaring en een ruimer begrip te ontwikkelen van 
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vluchtelingenmigratie.. Wat dit inhoudt, is dat ontheemden (onder de noemer van vluchteling of banneling) 
eenn manifestatie zijn van staatkunde, iets dat gebeurde en nog steeds gebeurd in de loop van staatkunde, iets 
datt onder haar controle uitkomt, maar ook gebruikt wordt om staatkunde te dienen. De staat die een 
afgebakendee ruimte 'bezet', is niet alleen geautoriseerd om zijn/haar grenzen te beveiligen tegen vijanden, 
maarr ook in het verlangen zijn 'content' (bevolking) te vormen naar de 'voorkeur' van de staat. Kortom, de 
constructiee van de staat, verbonden met de officiële ideologie, religie, etc: de creatie van loyaliteit en het 
verzekerenn van een meer homogene populatie en nationale consolidatie en/of integratie, zijn allen onderdeel 
geweestt van dit proces. Dit verlangen is karakteristiek en essentieel geweest voor elke territoriale en 
soevereinee staat. De poging om aan dit verlangen tegemoet te komen creëert vluchtelingensituaties. 

Hett belangrijkste punt is dat vluchtelingenmigratie een integraal onderdeel is geweest van staats- en 
identiteitsconstructie,, de kunst van het verbeelden en sociaal produceren van de territoriale universele order 
vann de staat. Kortom, om de vluchtelingen crisis beter te begrijpen, is het noodzakelijk het proces van 
modernee staatkunde en de rol die zij speelt in de productie van vluchtelingen, en omgekeerd, te begrijpen. 
Wellichtt is het ook van belang te erkennen dat de soevereine territoriale staat niet een vaststaande en stabiele 
contextt is, een afgemaakt project. De staat zou moeten worden gezien als een oneindig proces van sociale 
(re)constructie,, met als een van de resultaten vluchtelingenmigratie. 

Inn dit oneindige proces, kan beargumenteerd worden dat Afrikaanse landen in het algemeen en de landen in 
dee Hoorn van Afrika in het bijzonder, ten eerste gefaald hebben in het (re)construeren van politieke 
gemeenschappen,, gebaseerd op de eenheid van gemeenschap en doel. Zij zijn nu versplinterd in 
verschillendee subnationale gemeenschappen. Ten tweede zijn politieke leiders en elites niet succesvol 
geweestt in het creëren van nieuwe principes van politieke aansprakelijkheid, die overeenkomen met hun 
nieuwee onafhankelijke staten. Ten derde hebben de postkoloniale leiders gefaald in het creëren van een 
diepgeworteldee nationale identiteit, als overkoepeling van subnationale identiteiten. Ten vierde, het proces 
vann 'staten-bouwen' Europese stijl heeft als universeel idee gefaald, en de instituten en structuren van de 
bestaandee territoriale postkoloniale staten zijn ineengestort, met als resultaat grote vluchtelingenstromen. 

Ditt betekent dat teneinde hedendaagse politiek in Afrika goed te begrijpen (of politiek in hedendaags 
Afrika),, als ook de heersende crisis en de daaruit voortvloeiende vluchtelingenmigratie, het niet genoeg is 
omm alleen naar de staat 'an sich' te kijken. De postkoloniale staat is het resultaat van complexe factoren en 
processen;; zowel prekoloniaal, koloniaal als postkoloniaal, vooral het proces van de constructie van een 
politiekee gemeenschap, politieke aansprakelijkheid, nationale en subnationale identiteiten, 'staat-bouwen' en 
dee resulterende onzekerheid, en het complexe en oneindige proces van staatkunde. Daarom zijn al deze 
factorenn en processen in ogenschouw genomen tijdens het analyseren van de situatie in het continent. 
Daarnaastt zijn ook de impact van dominante ideologieën, ontwikkelingen en staatstheorieën, politieke 
stromingenn en praktijken die de algemene politieke ontwikkeling kenmerken, geanalyseerd; in de hoop het 
falen/ineenstortenn van de staat (of de crisis van de staal in het algemeen) in Afrika, en de Hoorn van Afrika 
inn het bijzonder, en de daaruit voortkomende vluchtelingenmigratie, te begrijpen. 

Verscheidenee factoren en acteurs, en hun interrelaties, hebben bijgedragen aan de chronische crisis 
(ineenstorting)) van de staat in Afrika. Het is, daarom, niet mogelijk één enkele factor aan te wijzen die 
verantwoordelijkk is voor de dood van de Afrikaanse staat. Prekoloniale ontwikkeling, de slavenhandel en 
laterr koloniale bemoeienissen hebben allen een belangrijke rol gespeeld. In het postkoloniale tijdperk 
hebbenn de irrelevante aard van ontwikkelingstheorieën, het opdringen van wisselend beleid en programma's 
diee geen relatie hebben met de situatie in het continent en het adopteren van elkaar tegenwerkende 
ideologieën,, allen bijgedragen aan de heersende crisis in het continent. Daarbij hebben globalisatie en 
regionalisatiee van de politieke en economische structuur in de wereld Afrika, meer dan ooit te voren, 
gemarginaliseerd.. Dit door het Westen gedomineerde proces heeft de capaciteit van de Afrikaanse staten 
verzwakt. . 

Dee postkoloniale interne politieke ontwikkeling, namelijk: (over)centralisatie van politiek, concentratie en 
monopoliseringg van macht, verpersoonlijking van leiderschap, en militarisering van de samenleving en 
politiek,, heeft niet alleen bijgedragen aan de politieke crisis, maar ook aan de economische achteruitgang. 
Opp zijn beurt heeft de economische ineenstorting, voornamelijk het resultaat van het falen van de algemene 
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economischee theorieën, modellen en beleidsprogramma's (of simpelweg het falen van de staat in 
ontwikkeling),, de politieke crisis vergroot. Met andere woorden, hoewel het waar is dat zowel de 
prekolonialee als de koloniale ontwikkeling van Afrika hebben bijgedragen aan het falen van Afrikaanse 
statenn en de daaruit voortkomende vluchtelingenmigratie, kunnen deze historische ontwikkelingen alleen 
niett toereikend verklaren wat er is gebeurd, en nog steeds gebeurt, in postkoloniaal Afrika. De belangrijkste 
verklaringg ligt in de postkoloniale socio-politieke en economische ontwikkeling (onderontwikkeling) van het 
continent.. Dekolonisatie bood de mogelijkheid om nieuwe politieke gemeenschappen te (re)construeren,om 
nationalee identiteiten en een nieuwe order van politieke verantwoordelijkheid vast te stellen. Van deze 
mogelijkheidd werd echter niet vruchtbaar gebruik gemaakt. Dit kwam doordat, onder andere, de 
verbeeldingskrachtt en het begrip van de antikoloniale leiders en later die van de staatselites werden gevormd 
doorr het dominante debat in de territoriale soevereine staat, ideologieën van zowel het Westen als het 
Oosten,, en algemene ontwikkelingstheorieën. Zij faalden in het ontwikkelen van inheemse alternatieven 
voorr staats- en economische ontwikkeling naar Europese stijl. Het is dus mogelijk te beargumenteren dat de 
crisiss waar Afrika onder lijdt, voortkomt uit het missen van de kans eigen politieke en socio-economische 
systemen,, relevant voor Afrika als geheel en voor de individuele staten, te ontwikkelen. Daarnaast heeft ook 
dee inmenging van externe machten, als resultaat van zowel het buitenlandse beleid van Afrikaanse staten 
zelff  als de belangen van die externe machten, vooral supermachten, bijgedragen aan de politieke crisis van 
Afrika. . 

Kortom,, men kan rustig vaststellen dat de crisis van de postkoloniale staat in Afrika het gevolg is van zowel 
historischee als hedendaagse ontwikkelingen. Het is het resultaat van economische en politieke processen, 
binnen-- en buitenlands, die niet alleen aan elkaar gerelateerd zijn, maar ook een oorzaak en gevolg effect 
hebben.. Echter, om de crisis van de staat in de Hoorn van Afrika plausibel te verklaren, moet de specifieke 
situatiee van ieder land in ogenschouw worden genomen. Verder wordt de zich verdiepende crisis 
(falen/ineenstorten)) van de staat in Afrika wellicht ook beter verklaard als een probleem van de ideologische 
verbinteniss van politieke leiders aan het Oosten en/of Westen, het falen van staats- en 
ontwikkelingstheorieën,, resulterend in slecht politiek, economisch en sociaal optreden. Daarnaast spelen ook 
externee factoren een belangrijke rol: interventie van zowel supermachten als anderen, globalisatie en 
regionalisatie,, en marginalisatie van het continent (het resultaat van het herstructureren van de 
wereldeconomie). . 

Watt zou er moeten gebeuren om dit te veranderen? Dit is de fundamentele vraag die politieke leiders en 
elitess van individuele Afrikaanse landen zichzelf zouden moeten stellen, om tot hun eigen alternatieve 
oplossingenn te komen. Er kunnen wel een aantal algemene punten worden genoemd. Afrikaanse landen 
zoudenn voor hun eigen binnenlandse behoeftes en benodigdheden moeten opkomen, parallel aan toenemend 
begripp voor de binnenlandse roep om een betere kwaliteit van leven. Met andere woorden, ze moeten de 
opvattingg over hun socio-economische en politieke structuur internaliseren door niet te zoeken naar een 
alternatievee ontwikkeling, maar naar een alternatief voor het algemene ontwikkelingsparadigma. Het proces 
vann internalisering, zowel in ontwikkelingstheorieën als in de sociale wetenschappen, zou moeten worden 
gezienn als een fundamentele beweging voor bevrijding van het koloniale testament en het imperialistische 
wereldsysteem.. Deze aanpak kan wellicht de lokale culturen en instituten verrijken en versterken, om zo een 
meerr op zichzelf aangewezen, dus natuurlijker en organischer, relatie tussen de leiders en de massa's te 
bewerkstelligen.. Daarbij zouden Afrikaanse landen de basis moeten leggen voor een nieuw geïnternaliseerd 
modell  van economische en sociale ontwikkeling; een model geworteld in een bredere basis voor sociale 
ontwikkeling.. Het onderwerp moet hier niet zijn alternatieve ontwikkeling of antiontwikkeling, maar een 
radicaleree voorstelling van een alternatieve toekomst, een alternatief voor ontwikkeling; dat wil zeggen, een 
verwerpingg van het algemene ontwikkelingsparadigma. Dit nieuwe alternatief zou de specifieke condities 
vann elke samenleving in ogenschouw moeten nemen, en moet worden uitgebreid en uitgevoerd aan de hand 
vann de behoeften en prioriteiten zoals aangegeven door het volk. 

Omm dit te doen, zouden Afrikaanse intellectuelen en politieke leiders, ten eerste, radicaal hun houding 
moetenn veranderen door het zoeken naar oplossingen binnen hun respectievelijke samenlevingen. Ze zullen 
moetenn beginnen met het erkennen dat de verscheidene politieke en socio-economische systemen die 
Afrikaansee staten eeuwenlang hebben helpen overleven, een hoop aspecten hebben waar de huidige 
generatiee van kan leren. Wat de Afrikaanse volkeren, vooral de intellectuelen, moeten doen is terugkeren 
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naarr hun wortels, en van hun geschiedenis leren hoe de verschillende politieke entiteiten (staten) worden 
gecreëerdd en gerecreëerd; hoe verschillende grenzen werden ge(re)construeerd en hoe dat mensenlevens 
beïnvloedde;; hoe verscheidene identiteiten werden gevormd en hervormd en wat die waren; welke criteria ze 
gebruiktenn om het machtsgebruik te controleren; hoe deelname aan het beslissingsproces en 
volksraadplegingenn werden georganiseerd; hoe verschillende etnische/religieuze/regionale groepen naast 
elkaarr leefden; hoe conflicten binnen die groepen werden opgelost; welke rol religie speelde; welke morele, 
politiekee en sociale waarden gekoesterd werden; etc. De te leren lessen komen niet alleen voort uit de kracht 
vann de prekoloniale politieke en socio-economische systemen, maar ook uit hun tekortkomingen. 

Ditt is geen pleidooi voor een terugkeer van de Afrikaanse samenlevingen naar traditie, maar voor een 
creatievecreatieve en kritische adaptatie van historische ervaring. Het doel is te leren van de door tijd geteste 
ervaringenn uit het verleden en het bouwen van een nieuw systeem, dat het heden kan dienen en een basis kan 
vormenn voor de toekomst. Om effectief gebruik te maken van de historische lessen zouden de intellectuelen 
enn politieke leiders de huidige binnenlandse ontwikkelingen van hun respectievelijke landen en 
internationalee ontwikkelingen in het algemeen moeten begrijpen. 

Gebaseerdd op de geleerde historische lessen en rekening houdend met het huidige klimaat (binnenlands en 
internationaal),, zouden de politieke elites en intellectuelen, met actieve deelname van de burgers, een 
systeemm moeten ontwikkelen dat een onderhandelde consensus kan bewerkstelligen, in elk land, over wat de 
aardd van de politieke structuur (staat) zou moeten zijn, of hoe die hervormd zou moeten worden om de 
problemenn van de respectievelijke landen op te lossen. Er moeten effectieve regels (grondwet) zijn die 
beheersenn hoe macht wordt verworven, uitgevoerd en gecontroleerd, en hoe macht in vrede wordt 
overgedragenn van het ene naar het andere regime. Waar Afrika in het algemeen, en de Hoorn van Afrika in 
hett bijzonder, tot nu toe van getuigt, is dat politieke macht verworven en vastgehouden wordt door de macht 
vann het geweer. Dat moet effectief veranderd worden. Dit houdt onder andere in, dat de gerechtvaardigde 
claimss en aspiraties van verschillende groepen, met betrekking tot de aard van het te constitueren politieke 
systeem,, serieus moeten worden genomen. De, niet-bestaande of door de regering genegeerde, actieve 
deelnamee van burgers van de verschillende landen moet vergroot worden. Het is niet de bedoeling te zeggen 
datt deze maatregelen makkelijk te nemen zijn, of genomen kunnen worden door een officiële verklaring. 
Beslistt niet. Het zal veel tijd kosten voor deze veranderingen effectief zijn, misschien meer tijd dan wij 
denken.. Maar een eerste stap zou nu gezet moeten worden, zodat het proces kan starten en zijn tijd kan 
nemen.. Het gevecht voor een betere toekomst eist politieke wil van de leiders en vastberadenheid van het 
volk.. Slechts dan kunnen Afrikaanse samenlevingen hun problemen aanpakken en het menselijk lijden en de 
vluchtelingenmigratiee verkleinen, of zelfs stoppen. 
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