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Nederlandse samenvatting 
 

Van burgers naar soldaten en van soldaten naar burgers.  

Een microbenadering van ontwapenings-, demobilisatie-, en re- integratiebeleid in Soedan 

 

Sinds het einde van de Koude Oorlog is de internationale gemeenschap meer betrokken 

geraakt bij het beslechten van burgeroorlogen. Deze betrokkenheid neemt vaak de vorm aan 

van het faciliteren van vredesonderhandelingen tussen strijdende partijen en het vervolgens 

uitzenden van vredestroepen die toezien op de implementatie van bereikte akkoorden, meestal 

onder leiding van de Verenigde Naties. Een belangrijk aspect van de vreedzame transitie van 

oorlog naar vrede dat recent veel aandacht heeft gekregen van academici is het zogenaamde 

demobilization, disarmament and reintegration (DDR) beleid, dat tot doel heeft voormalige 

strijders te re- integreren in de samenleving. DDR is een relatief nieuw beleidsterrein en de 

eerste DDR projecten werden in de jaren ‟90 uitgevoerd door VN vredesmissies in Namibië 

en Cambodja. 

 

De meeste literatuur over DDR weerspiegelt de interesse van beleidsmakers en heeft 

betrekking op operationele, organisatorische en financiële aspecten van de beleidsuitvoering. 

Veel studies zijn gebaseerd op het perspectief van beleidsmakers en onttrekken lessen uit 

ervaringen met DDR beleid in een bepaald land. Deze dissertatie is gebaseerd op onderzoek 

dat begint bij de perspectieven van individuele strijders. Er wordt een verband gelegd tussen 

DDR beleid en meer fundamentele wetenschappelijke discussies over de oorzaken van 

burgeroorlogen. In deze discussies is burgeroorlog grotendeels onderzocht op mac roniveau en 

is weinig empirisch onderzoek gedaan naar de organisatie van gewapende groepen, hun 

strategieën en hun beleid. 

 

Voortbordurend op recente studies die gewapende opstand op het microniveau benaderen, 

heeft het onderzoek een kwalitatieve inslag die uitgaat van data verzameld door middel van 

diepte- interviews. Het doel is een reconstructie te maken van de context waarin individuen 

zich aansluiten bij een gewapende beweging. De belangrijkste vragen van het onderzoek zijn:  

 

1) Wat motiveert mensen zich tijdens een burgeroorlog aan te sluiten bij een gewapende 

rebellenbeweging? 

2) Wat is de basis voor hun blijvende affiliatie met de beweging gedurende de oorlog?  

3) Wat is hun perspectief op het opbouwen van een leven na de oorlog en wat is de 

relevntie van DDR beleid in dit opzicht? 

 

76 interviews zijn gehouden met individuen die aan vier verschillende rebellengroepen 

gelieerd waren op vijf verschillende locaties in Soedan. De resultaten van deze interviews 
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worden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 2 

bespreekt de motivatie van individuen om zich bij een  rebellenbeweging aan te sluiten. 

Hoofdstuk 3 analyseert het leven binnen de beweging tijdens de oorlog. Hoofdstuk 4 

onderzoekt het perspectief van respondenten op de vredesovereenkomst die in 2005 werd 

gesloten. Hoofdstuk 5 bespreekt de DDR programma‟s in Soedan. Hoofdstuk 6, tot slot, bevat 

enkele concluderende opmerkingen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.  

 

Na een korte bespreking van de eerste burgeroorlog in Soedan (1955-1972) en de politieke 

ontwikkelingen die voorafgingen aan de oprichting van de Sudan People‟s Liberation 

Movement / Army (SPLM/A) in 1983, worden de verhalen van de respondenten geanalyseerd. 

De context waarin zij gerekruteerd werden, wordt gereconstrueerd, in de eerste plaats door 

hun materiële leefomstandigheden te schetsen. Hun leefomstandigheden veranderde 

dramatisch met het begin van de burgeroorlog, die onveiligheid en hongersnood bracht. 

Respondenten worden vervolgens gecategoriseerd naar gelang hun primaire motivatie om zich 

bij de SPLA aan te sluiten, wat tot de volgende zeven categorieën leidt:  

 

Op basis van een analyse van enkele individuen die zich nooit bij de SPLA aansloten, werden 

de volgende belemmerende factoren gevonden: 

- “Free riding”  

- (Sterke) weerstand binnen de familie  

- Verantwoordelijkheid dragen voor het ondersteunen van een familie  

- Angst 

 

Een vergelijking met respondenten van drie andere gewapende bewegingen in oost Soedan 

laat verschillen zien in rekruteringsstrategieën. Gedwongen rekrutering kwam niet voor 

binnen de Beja Congress en de Rashaida Free Lions. Onveiligheid speelde ook een aanzienlijk 

minder grote rol. Ideologische motivatie en gebrek aan andere mogelijkheden vormde de 

                                                 
271

 op 95% betrouwbaarheid, gebaseerd op een steekproef van n=56 

 

Categorie  Beschrijving  N Percentage Percentage 

Range
271

 

Onveiligheid  Reactie op toenemende onveiligheid 24 43% 30 – 56 
Persoonlijk leed Persoonlijk leed vormt aanleiding 6 11% 2 – 19 
Dwang  Gedwongen rekrutering 7 13% 4 – 21 
Politieke identificat ie Aangetrokken tot de politieke ideologie van de 

beweging 
12 21% 10 – 32 

Cultus Aangetrokken tot de levensstijl van soldaten 1 2% 0 – 6 
Geen mogelijkheden Gebrek aan andere mogelijkheden 4 7% 0 – 14 
Opportunisme Toegang krijgen tot privileges  2 3% 0 -8 
Totaal ---- 56 100% ----- 
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belangrijkste basis voor aansluiting bij deze bewegingen. Deze bevindingen leiden tot de 

conclusie dat motivaties om te vechten tijdens een burgeroorlog divers zijn. De bevindingen 

onder SPLA soldaten herbevestigt het belang van gedwongen rekrutering. Verder wordt 

beargumenteerd dat de counter-insurgency strategieën van de Soedanese regering vrijwillige 

rekrutering van SPLA soldaten bevorderd heeft.    

 

Vervolgens wordt de levensloop van de respondenten verkend nadat zij gerekruteerd werden, 

te beginnen bij de integratie van soldaten in de beweging. De militaire training van de 

soldaten vormt de basis voor de eerste fase van het stratificatie proces binnen de beweging. 

Rekruten die enige opleiding hadden genoten werden vaak geselecteerd voor „militairy 

college‟ om opgeleid te worden tot officier. Sommigen kregen een rang na de afronding van 

de training. Sommigen werden sterk genoeg geacht om op de frontlinies te vechten, terwijl 

anderen „veiligere‟ posities kregen in de barakken of naar vluchtelingenkampen werden 

gestuurd voor een opleiding. Vrouwen werden over het algemeen aan het werk gezet als 

verpleegsters of om te koken voor de soldaten.  

 

Het politieke deel van de training had als functie de sociale cohesie in de beweging te  

bevorderen. Dit is met name relevant omdat de SPLA rekruteerde onder verschillende zuid- 

Soedanese stammen, waartussen rivaliteit bestond. De SPLA moest een groepsidentiteit 

bieden die het leden mogelijk maakte tribale verschillen te overstijgen.  

 

De SPLA had moeite te voorzien in de primaire materiële behoeften van de soldaten, zoals 

voedsel, kleding en onderdak. De situatie ten aanzien van militaire bevoorrading was vaak niet 

veel beter. Veel soldaten hadden niet meer dan een Kalashnikov en een aantal kogels om zich 

te verdedigen. Zwaarder materieel, zoals landmijnen en voertuigen, waren schaars. Intensieve 

gevechten met regeringstroepen en milities vormde een belangrijk aspect van het leven als 

soldaat en kan een reden geweest zijn voor sommigen om de beweging te verlaten.   

 

Hoewel regionale commandanten kansen kregen voor economisch gewin, waren er weinig 

mogelijkheden voor soldaten in lagere rangen van de beweging om inkomen te genereren. De 

beweging stelde geen economische beloningen ter beschikking aan soldaten. Symbolische 

beloningen waren beschikbaar in se vorm van rangen en er waren mogelijkheden om status te 

vergroten door middel van opleiding of huwelijken. Soldaten bleven met name bij de SPLA 

aangesloten, omdat ze daartoe gedwongen werden.     

 

Het leven als soldaat in gewapende bewegingen in oost Soedan was zeer verschillende van de 

SPLA. Soldaten waren zelden betrokken bij zware gevechten en waren vrij om de beweging 

voor periodes te verlaten. Bewegingen waren ook minder hiërarchisch georganiseerde en er 
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waren geen rangen. Leefomstandigheden waren ook significant beter. Op basis van deze 

bevindingen worden verschillen in rekruteringsstrategieën besproken.  

De burgeroorlog tussen de SPLA en de Soedanese regering werd in januari 2005 beëindigd 

met de ondertekening van de Comprehensive Peace Agreement (CPA). De CPA zet de 

beginselen uiteen voor het bestuur van Soedan gedurende een pre- interim-periode van zes 

maanden, gevolgd door een interim-periode van zes jaar, die in januari 2011 afloopt met een 

referendum waarin de bevolking van Zuid Soedan mag stemmen voor een verenigd Soedan of 

een onafhankelijk Zuid Soedan. Gedurende de interim-periode heeft de Government of South 

Sudan (GoSS) vergaande autonomie.  

 

Op het gebied van veiligheidsbeleid houdt de CPA rekening met de verschillende mogelijke 

uitkomsten van het referendum. Wanneer het zuiden onafhankelijk wordt, zal de SPLA het 

nationale leger van Zuid Soedan worden. Wanneer het land verenigd blijft, schrijft de CPA 

voor dat een nieuw nationaal leger zal worden gevormd door samenvoeging van het bestaande 

nationale leger en de SPLA. Gedurende de interim-periode blijven de legers gescheiden. Voor 

de SPLA markeert de CPA het begin van de transformatie van een guerrilla beweging naar 

een professioneel leger. Het transformatieproces heeft grote gevolgen voor de soldaten in de 

SPLA. Sommigen werden overgeplaatst naar andere delen van de veiligheidssector waar ze 

werden opgeleid voor nieuwe taken. Voor hen die in de SPLA achterbleven, bracht het 

werken in een officieel leger een salaris met zich mee. Met de CPA legde de SPLA zich ook 

toe op het demobiliseren van alle kindsoldaten (leeftijd < 18) binnen zes manden, wat een 

abrupte overgang betekende voor deze jonge soldaten.  

 

De aanwezigheid van tribale milities in Zuid Soedan creëerde een bedreiging voor de 

veiligheid in de regio en voor het verkrijgen van een geweldsmonopolie door de SPLA. In 

januari 2006 kondigde de Juba Declaration complete en onvoorwaardelijke verzoening aan 

tussen de SPLA en de tribale milities. Soldaten uit alle lagen van de milities werden in de 

structuren van de SPLA opgenomen, maar de meesten werden overgeplaatst naar andere 

takken van de veiligheidssector. De integratie van deze groepen in de veiligheidssector volgt 

eenzelfde logica als DDR beleid: het doel is voormalige strijders tijdelijk te neutraliseren door 

ze werk te geven. De GoSS ontwikkelde ook beleid om het aantal wapens in de maatschappij 

terug te dringen. Civiele ontwapeningscampagnes die in het zuiden werden gelanceerd waren 

met name gericht op burgers die tot stammen behoorden die tijdens de oorlog tribale milities 

vormden.  

 

De meeste SPLA soldaten waren positief over de CPA omdat het de oorlog had beëindigd.  

Kennis onder soldaten over de CPA is beperkt en hang met name af van informatie die door 

de SPLA zelf werd verspreid. Hoewel de meeste soldaten optimistisch waren over de 

houdbaarheid van de vrede toen het akkoord werd getekend, waren de meesten pessimistischer 
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geworden gedurende de vier jaar die waren verstreken op het moment dat ze werden 

geïnterviewd. Daardoor waren plannen die respondenten voor hun persoonlijke leven 

maakten, afhankelijk van het lot van de CPA. Veel van hen maakten plannen voor hun leven 

“na de interim-periode”, de mogelijkheid in achtnemend dat er opnieuw oorlog zou uitbreken. 

Gezien de beperkte alternatieve werkgelegenheid bleven veel soldaten in het leger, zeker nu 

salarissen werden uitbetaald. Veel soldaten waren op zoek naar manieren om hun opleiding 

voort te zetten. Gehandicapte soldaten waren kwetsbaar en volledig afhankelijk van de SPLA.  

 

In oost Soedan eindigde het conflict in oktober 2006 met de ondertekening van de Eastern 

Sudan Peace Agreement (ESPA). De overeenkomst bevat belangrijke maatregelen over het 

delen van macht en een helder plan voor investering en ontwikkeling in de oostelijke regio. 

Op het gebied van veiligheidsbeleid wordt de complete opheffing van de gewapende 

groeperingen voorgeschreven. Hoewel de meeste strijders hoge verwachtingen hadden bij de 

totstandkoming van de ESPA, waren veel van hen gedesillusioneerd geraakt tijdens de 

implementatie ervan. Een algeheel wantrouwen ten aanzien van de regering en hun eigen 

leiders was prominent onder respondenten. Veel voormalige strijders waren werkeloos en 

zagen weinig perspectief op het vinden van werk. Naar aanleiding van deze bevindingen 

wordt aandacht geschonken aan de verschillen in context die de twee vredesovereenkomsten 

creëerden voor DDR beleid. De meest belangrijke behoefte van soldaten is het vinden van 

werk. Zonder private sector en met een door de oorlog verwoeste landouwsector is het zeer de 

vraag of een DDR programma in deze behoefte kan voorzien.  

 

De CPA schrijft een interim DDR proces voor dat in juli 2006 gereed had moeten zijn, waarna 

een meerjarig DDR proces van start zou gaan. Geen van deze doelstellingen waren ten tijde 

van dit onderzoek bereikt. Het eerste pilot DDR project begon pas in april 2009. Dit had deels 

te maken met het mandateren van nationale actoren voor de implementatie van het proces, 

waarmee de VN Vredesmissie slechts een mandaat had het proces te monitoren. Echter, de 

VN presteerde ook slecht bij de uitvoering van dit beperkte mandaat, ten gevolge van 

bureaucratie en zwak politiek management van het proces. De deelnemers van het pilot 

project dat in april 2009 van start ging bleken al succesvol gere- integreerd te zijn, waarmee de 

toegevoegde waarde van een dusdanig verlaat DDR proces bevraagd kan worden.  

 

Het DDR programma in oost Soedan was slechts deels geïmplementeerd op het moment dat 

de voormalige strijders werden geïnterviewd. Hoewel ontwapening en demobilisatie waren 

voltooid gedurende het eerste jaar van de vredesovereenkomst, wachtten deelnemers nog 

steeds op het begin vn de re- integratieprogramma‟s . Deze vertraging is deels te wijten aan 

slecht management van het programma door de nationale DDR Commissie, en deels door een 

gebrek aan prioriteitsstelling onder donoren en de UNDP, die de leiding over het proces had. 

Naar aanleiding van de bevindingen wordt de relevantie van DDR beleid in Soedan 
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besproken. Om op dit moment een relevant DDR programma voor Zuid Soedan te 

ontwikkelen, zal het nodig zijn de programma‟s te laten aansluiten bij de activiteiten van de 

SPLA om de tribale milities te demobiliseren.  

De concluderende opmerkingen van het proefschrift geven een richting aan voor toekomstig 

onderzoek naar de motivatie van actoren in burgeroorlogen en ten aanzien van DDR beleid.  

 


