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Nederlandsee samenvatting 

Naa een twintigjarige carrière in internationale samenwerking werd mij in 2000 door de Harvard 
Universiteitt in de Verenigde Staten een fellowship toegekend om te reflecteren op mijn 
professionelee ervaringen. Mijn studieverlof viel samen met een golf van dodelijk binnenlands-
geweldd in Azië en de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Daardoor groeide het 
bewustzijnn wereldwijd dat afstand alleen niet langer bescherming biedt in een globaliserende 
wereld.. Het altijd aanwezige risico van dodelijke conflicten in arme landen blijkt nu de vrede en 
veiligheidd in alle uithoeken van de wereld te kunnen bedreigen. Dit leidde tot een herbezinning 
doorr overheden, maatschappelijke organisaties en de internationale gemeenschap op de vraag hoe 
armee landen beter toegerust kunnen worden om dodelijke conflicten te voorkomen. De 
terroristischee aanslagen van 9/11 en de "'war on terror" hebben het gevoel van onveiligheid in de 
wereldd versterkt, maar tegelijkertijd biedt deze nieuwe bedreiging een unieke mogelijkheid om tot 
alternatievee vormen van ontwikkelingsssamenwerking te komen. 

Dezee studie onderzoekt de rol van lokale Niet-Governementele Organisaties (NGOs) in het 
voorkomenn van dodelijke conflicten in vier verdeelde samenlevingen in Azië en de factoren die 
hett succes van het NGO werk bevorderen. Het tracht een bijdrage te leveren aan de discussie over 
dee rol van lokale NGOs in vredes- en ontwikkelingswerk, want het geringe empirisch onderzoek 
naarr het werk van NGOs in conflict preventie blijkt een belemmering te zijn voor het betrekken 
vann deze belangrijk actoren in nationale en internationale vredes-initiatieven. Om te doorgronden 
waaromm geweldadige binnenlandse conflicten niet voorkomen worden, waarom de samenwerking 
tussenn sleutel actoren -met name tussen de overheid en NGOs- problematisch is en wat er moet 
gebeurenn om constructieve partnerships te stimuleren, onderzoekt deze studie drie verschillende 
thema's:: de oorzaken van dodelijke burgerconflicten, de relatie tussen de overheid en NGOs in 
historischh perspectief en de rol van lokale NGOs in het voorkomen van dodelijk geweld in 
Cambodja,, Sri Lanka, Indonesië en Myanmar. 

Hett eerste deel van de studie identificeert de etnische minderheden in Azië die gevaar lopen om 
inn dodelijke conflicten betrokken te raken en analyseert de oorzaken van dodelijke conflicten en 
mogelijkee oplossingen in Cambodja, Sri Lanka, Indonesië en Myanmar sinds 1945. (hoofdstuk II I 
-- IV) Deel twee van deze studie behandelt de Staat - NGO relaties in historisch perspectief, de 
diversee maatregelen om de lokale NGO sector te controleren en de verdeling van taken en 
verantwoordelijkhedenn in ontwikkeling, vrede en veiligheid onder de belangrijkste actoren, 
(hoofdstukk V-VI ) Deel drie tot slot onderzoekt het werk van 32 lokale NGOs in het voorkomen 
vann dodelijk conflicten door middel van een analyse van NGO programma's, een beoordeling van 
hunn capaciteit om sociale kapitaal op te bouwen en organisatorische integriteit te versterken, 
alsmedee een inventarisatie van drie potentiële succesfactoren die de kwaliteit van het NGO werk 
kunnenn versterken. Twaalf case studies illustreren geslaagde conflict preventie initiatieven van 
lokalee NGOs, wiens politieke ruimte wordt beperkt en die in partnership met andere NGOs 
werken,, en sluit af met acht conclusies (hoofdstuk Vu-VIII) . Het laatste hoofdstuk rondt de studie 
aff  met een samenvatting en conclusies per vooronderstelling en doet een serie van vijf praktische 
enn transformerende aanbevelingen per groep actoren: NGOs, overheid, internationale 
gemeenschap,, vrouwen, religieuze leiders en militairen. 

Dee studie formuleert vier vooronderstellingen: 
 Dodelijke binnenlandsconflict in Azië is het resultaat van bewuste uitsluiting, 

ongelijkheidd en gebrek aan respect voor menselijke waardigheid en kan alleen worden 
voorkomenn als fundamentele veranderingen in het lokale ontwikkelings- en 
veiligheidsbeleidd en uitvoeringspraktijken worden doorgevoerd, die gericht zijn op 
duurzamee ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. 
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 Omdat de privatisering van binnenlandse conflict in Azië nog in een vroeg stadium 
verkeert,, is het voorkomen van dodelijk civiel geweld met behulp van vreedzame 
onderhandelingenn nog steeds mogelijk, op voorwaarde dat de overheid zich committeert 
aann het uitvoeren van haar primaire verantwoordelijkheden -zoals vastgelegd in de UN 
Mensenrechtenn Covenants-, en bovendien de benodigde politieke ruimte en fundamentele 
rechtenn toekent aan NGOs opdat zij hun werk in een ondersteunende, democratisch 
omgevingg kunnen uitvoeren. 

 Lokale NGOs zijn sleutelpartners van de overheid en de internationale gemeenschap in 
hett bouwen van cohesieve en democratische samenlevingen en het effect van hun werk 
wordtt versterkt als drie kritische succesfaktoren in de NGO programmastrategieën en 
organisatorischee structuur zijn geïncorporeerd. 

 (Her)bouwen van wederzijds vertrouwen in Staat - NGO relaties is een bewust en 
politiekk gevoelig proces van verzoening waarin actoren op verschillende niveaus in de 
maatschappijj  betrokken moeten zijn, en waarin internationale hulporganisaties slechts 
eenn beperkte rol kunnen spelen. 

Dee studie opent met een presentatie van een serie elementaire definities (cultuur, identiteit, 
religie,, uitsluiting, sociale cohesie, gender georiënteerd geweld en humanitaire veiligheid) die ten 
grondslagg liggen aan de eerste vooronderstelling dat dodelijk geweld wordt veroorzaakt door 
opzettelijkee en systematische discriminatie en uitsluiting van etnische groepen, iets wat wordt 
verergerdd door niet duurzaam en ongelijk nationale ontwikkelingsbeleid. Deze studie poneert dat 
dee meest effectieve manier om dodelijke binnenlandse conflicten te voorkomen, goede duurzame 
ontwikkelingssamenwerkingg is dat stelt zich immers tot doel armoede, ongelijkheid en 
onrechtvaardigheidd uit de wereld te bannen met programmastrategieën die erop gericht zijn om de 
oorzakenn van ongelijkheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan respect voor menselijke 
waardigheidd structureel weg te nemen. 

Dee analyse van dodelijk geweld en historische grieven, sociale en klasse verschillen in Cambodja, 
Srii  Lanka, Indonesië en Myanmar heeft twee doelen. Ten ,m te beoordelen of vreedzame conflict 
resolutiee in Azië wordt bedreigd door de privatisering van dodelijk conflicten en rebellen 
bewegingen.. De analyse concludeert dat voornamelijk historische grieven en sociale verschillen, 
enn niet hebzucht motieven, ten grondslag liggen aan de dodelijke conflicten in de vier landen. 
Klasseverschillenn lijken etnische spanningen op te voeren en de sociale cohesie van de 
samenlevingg negatief te beïnvloeden, maar hebben niet direct geleid tot dodelijke confrontaties. 
Srii  Lanka, Indonesië en Myanmar worstelen al sinds hun onafhankelijkheid eindjaren veertig met 
dee wens tot zelfbestuur van voornamelijk nationale etnische groepen die een eigen geografische 
regioo bewonen binnen de landsgrenzen. Het complexe proces van het smeden van een nationale 
eenheidd werd slecht gemanaged door de centrale overheid, waardoor etnische groepen in hun 
wenss tot zelfbestuur werden gefrustreerd, die daarmee uitgroeide tot een belangrijke oorzaak voor 
hett terugkerende dodelijke conflict in de afgelopen vijfti g jaar. Het etnisch zeer homogene land 
Cambodjaa heeft een geheel andere conflictgeschiedenis en werd het toneel van een genocide 
waarinn twee miljoen mensen stierven. Het dodelijke binnenlandse conflict hier had externe, 
postkolonialee oorzaken, die begon met het uitwaaieren van de Vietnam Oorlog en confrontaties 
tussenn Koude Oorlog allianties in de Mekong regio in de jaren zestig. 

Tienn nationale etnische groepen en twee etnische minderheidsgroepen lopen nu een verhoogd 
risicorisico om in dodelijke conflicten betrokken te raken. De meeste gewapende rebellengroepen in de 
vierr landen verdedigen de belangen van nationale etnische groepen, wiens historische en 
hedendaagsee grieven op vreedzame wijze kunnen worden opgelost -in tegenstelling tot motieven 
vann hebzucht en persoonlijk belang- als de politieke bereidheid daartoe bestaat. Door jaren van 
internee strijd zijn de legers in de vier landen groot van omvang en hebben tevens een rol in het 
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bestuurr van afgelegen provincies en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen verworven 
Daaromm lijken de rebellengroepen eerder bereid een onderhandelde vredesovereenkomst te 
accepterenn die gelijkheid voor de wet en een bepaalde mate van regionale autonomie garandeert, 
dann eeuwig door te vechten voor een onafhankelijke staat, met de LTTE in Sri Lanka als 
mogelijkee uitzondering.144 

Hett tweede doel van de conflictanalyse was om de mogelijkheden voor vreedzame conflict 
oplossingenn te onderzoeken, die de basis vormt voor het testen van de bijdrage van lokale NGOs 
inn het laatste deel van de studie. Daartoe werden de conclusies van vier recente en gezaghebbende 
studiess over dodelijk binnenlandsgeweld gecombineerd en toegepast op de vier landen, die de 
impactt trachten te beoordelen van democratische overheidsinstellingen, economische 
marginalisatie,, globalisering, sociaal kapitaal en sociale cohesie op de lokale capaciteit om 
dodelijkk conflicten te managen en vreedzaam op te lossen. De "Peace and Conflict Ledger", de 
"Conflictt Trap" en de "Preventing the Next wave" studies geven echter een onvolledig beeld van 
dee capaciteit van de overheid om goed met de wens tot zelfbestuur van etnische groepen om te 
gaan.. Het bleek dat deze studies te positief oordelen over de overheid's intentie en bereidheid om 
eenn democratische maatschappij te creëren waarin duurzame, participatieve en rechtvaardige 
ontwikkelingg kan floreren. Als criteria voor het respecteren van mensenrechten en goed bestuur in 
overwegingg genomen worden, dan lijk t de Sri Lankaanse overheid hypothetisch het best in staat 
omm dodelijk geweld vreedzaam op te lossen. Maar dit is juist het land dat twintig jaar in 
burgeroorlogg verkeerde en al twee jaar niet in staat is om het staakt-het-vuren bestand om te 
zettenn in een wederzijds aanvaardbaar vredesakkoord. 

Naa de onafhankelijkheid in 1948, zagen de nieuwe Indonesische en Birmese regering zich 
geconfronteerdd met de uitdaging om een nationale eenheid te smeden in een gebied met een 
enormee omvang en een grote etnische en taalkundige verscheidenheid, dat nooit eerder een natie 
wass geweest. Het gewapend verzet tegen koloniale machten en de Japanse bezetting tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog had het identiteitsgevoel en de zelfbestuur aspiraties van de etnische 
groepenn versterkt en toen deze verwachtingen ten tijde van de onafhankelijkheid werden 
veronachtzaamd,, namen de eerste groepen al binnen een jaar de wapens op tegen de nieuwe 
regering.. Beide landen eindigden hun experiment met democratisch bestuur in het midden van de 
jarenn zestig en gingen over op een autocratisch bewind, daarbij economisch en militair gesteund 
doorr de toenmalige wereldmachten: het New Order regime in Indonesië kreeg steun van de 
Verenigdee Staten en de militaire Junta van Myanmar kreeg steun uit Chinaen India. Het door 
respectievelijkk Javanen en Burmanen gedomineerde nieuwe militaire en politieke leiderschap 
beperktee met onmiddellijke ingang de politieke en burgerrechten, schafte politieke partijen af, 
legdee maatschappelijke organisaties het zwijgen op, verving traditionele leiders en gaf het leger 
eenn belangrijke rol in het dagelijks bestuur en in de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen van 
afgelegen,, opstandige provincies. Deze maatregelen verergerden de afkeer, het wantrouwen en 
hett verzet tegen de centrale regering en leidden tot een verdere beschadiging van de nationale 
eenheid.. Eenjaar na de Aziatische economische crisis van 1997 die geresulteerde in economische 
depressie,, armoede, onrust en dodelijke binnenlandse conflicten, implodeerde het 30 jaar oude 
Neww Order regime, dat intern was verzwakt door corruptie en nepotisme. Een complex 
driedubbell  transformatie proces (politiek, economisch en sociaal) begon in 1999. De SPDC in 
Myanmarr bleef ondertussen een betrouwbare partner van China en houdt thans het wereldrecord 

Ttee enige mogelijke uitzondering is de LTTE in Sri Lanka, die zich over het afgelopen decennium hebben 
ontwikkeldd tot een zeer professioneel, wereldwijd netwerk voor Tamil onafhankelijkheid onder leiding van een 
autocratischh bestuur dat weinig ruimte laat voor afwijkende meningen noch voor democratische burgerparticipatie in 
besluitvormingenn door de Tamil bevolking in het Noord Oosten wiens belangen de LTTE zegt te verdedigen. 
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vann de langst zittende Junta in de geschiedenis (40 jaar). Historische grieven en de wens tot 
zelfbestuurr blijven tot de dag van vandaag onopgelost In Indonesië en Myanmar. 

Srii  Lanka's problematische nationale eenheid heeft een andere oorzaak. Hier werd de wet (en niet 
hett leger) ingezet om etnische uitsluiting en discriminatie te rechtvaardigen. Ondanks de Britse 
voorzorgg om de Tamil minderheid territoriale rechten toe te kermen in de Soulbury Constitution, 
wass een van de eerste wetten goedgekeurd door het nieuwe Singhalese meerderheids parlement 
dee "Ceylon Citizenship Act" uit 1948, waarin de Indiase Tamil minderheid het staatsburgerschap 
werdd ontnomen. En terwijl de etno-nationalische meerderheidspolitiek floreerde, kon de overheid 
meerr macht centraliseren en werden andere Tamil groeperingen systematisch verdere rechten 
ontnomen.. De "Sinhala Only Act" uit 1959 en de Grondwetswijziging van 1972 waren 
breekpuntenn voor de Tamil politici en midden jaren zeventig nam de TULF een afscheidings-
agendaa aan. Terwijl Sri Lanka een functionerende democratie bleef (die nooit een militaire coup 
heeftt gekend), werd de escalatie van het etnische conflict onafwendbaar met de opkomst van 
militantee Tamil groeperingen in Jaffna en in 1983 brak de burgeroorlog uit. die tot 2002 duurde. 
Vredesonderhandelingenn hebben sindsdien weinig vooruitgang geboekt en de grieven van de 
Tamill  bevolking blijven tot op de dag van vandaag grotendeels onopgelost, terwijl het autoritaire 
bestuurr van de LTTE in het Noord Oosten weinig ruimte laat voor meer democratische federale 
bestuurr soplossingen. 

Inn Cambodja speelt een uniek burgerconflict. Nadat het land in 1969 in de Vietnam Oorlog 
verzeildd raakte, vormden zich gewapende rebellengroepen in verzet tegen het militaire gezag van 
Generaall  Lon Nol, die met behulp van de VS aan de macht was gekomen. Deze rebellen 
ontvingenn steun van Vietnamese, Chinese en Russische zijde. Een combinatie van postkoloniale 
grievenn en geopolitieke factoren resulteerden in 1975 tot de machtsovername door de Khmer 
Rougee dat samenviel met de verovering van Zuid Vietnam door het noorden en de hereniging van 
hett land. De Khmer Rouge revolutie leidde tot een van de ergste volkerenmoorden van de eeuw 
waarbijj  twee miljoen mensen (een kwart van de bevolking) het leven lieten. Het Vietnamese leger 
trokk Cambodja binnen in 1979, versloeg de Khmer Rouge binnen een week en hielp het 
verwoestee land een nieuwe regering op te zetten. Op het toppunt van de Koude Oorlog en met het 
verliess van de Vietnam Oorlog vers in het geheugen, werd het verwoeste en getraumatiseerde 
Cambodjaa onder de "Trading with the Enemy Act" vervolgens tien jaar lang door de 
internationalee gemeenschap economisch en politiek geïsoleerd. In deze periode versterkte 
Cambodjaa haar relaties met Vietnam, China en Rusland en deze 15 jarige periode van autoritair, 
geïsoleerdd Marxistische bestuur laat nog steeds haar sporen na in Cambodja, met Minister 
Presidentt Hun Sen die al sinds 1979 aan de macht is. 

Geopolitiekee invloeden hebben dus een grote rol gespeeld in de historie van dodelijke conflicten 
inn Azië, met de impact van de Koude Oorlog dynamiek het meest zichtbaar in Cambodja, 
Indonesiëë en Myanmar. Deze drie landen hebben nog steeds een groot leger dat nauwe banden 
onderhoudtt met de politiek en het bedrijfsleven en weinig aan macht heeft ingeboet. Het leger 
werdd in de jaren zestig ingezet in het binnenlandse bestuur van afgelegen gebieden als gevolg van 
dee heersende gedachte dat de nationale veiligheid en eenheid primair werd bedreigd door lokale 
groeperingenn met een marxistische of juist anti-marxistische oriëntatie. Het bewaren van de 
nationalee eenheid, niet het beschermen van de burgerbevolking, was hun belangrijkste doel en 
NGOss actief in gebieden die door het leger werden gecontroleerd, werden onderworpen aan 
zwaree repressie. Het gebrek aan civiele controle over het leger wordt verder versterkt door de 
hogee mate waarin het leger zichzelf financiert door middel van mijnbouw en houtkapconcessies 
enn joint ventures met multinationale bedrijven. Mede daardoor zijn de legers in deze drie landen 
omvangrijkk gebleven, hebben demobilisatie programma's gefaald en wordt nog steeds een 
onverantwoordd hoog percentage van de Nationale Begroting aan defensie besteed (gemiddelde 
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budgett voor defensie is bijna 30% per jaar. voor onderwijs en gezondheidszorg minder dan 10%). 
Bovendienn blijf t de betrokkenheid van militaire leiders in politiek geweld en corruptie reden voor 
grotee zorg. 

Dezee conclusies noopten tot een nadere analyse van de capaciteit van de overheid en de 
effectiviteitt van haar interactie met burgers, NGOs en andere belanghebbenden, als een 
sleutelindicatiee om dodelijke conflicten te kunnen voorkomen. Colletta's horizontale en verticale 
sociaall  kapitaal concept bleek een goed model om de verticale relaties tussen de overheid en de 
burgerss (oftewel goed bestuur) en de horizontale overbruggende relaties tussen verschillende 
groeperingenn in deze etnisch verdeelde maatschappijen te kunnen beoordelen. Samenlevingen 
mett een goede combinatie van horizontaal en verticaal kapitaal zijn beter bestand tegen dodelijke 
conflictenn en daarom zouden duurzame vredesinitiatieven tegelijkertijd aan inclusief, 
participatief,, gedecentraliseerd bestuur enerzijds en aan het versterken van horizontale relaties 
tussenn burgers anderzijds moeten werken. De problematische "organisatorische integriteit' van 
Staatt in de vier landen is inderdaad een van de belangrijkste belemmeringen, die het voorkomen 
vann dodelijke conflicten bemoeilijkt. Cambodja en Myanmar scoren als zogenaamde 
'schurkenstaten'''' met een hoog niveau van corruptie, discriminatie en gebrek aan burger-
participatie.. Deze repressieve politieke regimes onderdrukten hun eigen burgers met het argument 
datt de hegemonie van het land eerst veilig gesteld moest worden en gedurende deze 
onderdrukkingg werd het bestaande overbruggend sociaal kapitaal opzettelijk vernietigd, zoals 
bijvoorbeeldd de lokale NGOs, de vakbeweging en religieuze organisaties. Sri Lanka en Indonesië 
hebbenn volgens deze analyse inefficiënte and ineffectieve regeringen (zogenaamde zwakke 
staten)) met een groeiende corruptie, politieke polarisatie en een beperkte burger participatie in het 
bestuur).. In alle landen is het vertrouwen tussen de Staat en burgers laag. 

Mett de eerste en tweede vooronderstelling aldus geverifieerd (dodelijk conflicten preventie is nog 
steedss mogelijk als de relaties tussen de overheid en NGOs een structurele transformatie 
ondergaann en grieven worden vervuld), gaat deel twee van de studie verder met het beantwoorden 
vann de derde vooronderstelling die luidt dat NGOs sleutelpartners zijn van de overheid en de 
internationalee gemeenschap bij het opbouwen van cohesieve en democratische samenlevingen. 
Omdatt de organisatorische integriteit van de Staat laag is, werden de relaties tussen de overheid 
enn NGOs in historisch perspectief geplaatst en werden repressieve maatregelen ten aanzien van 
NGOO werk en NGO reactie om het evenwicht in de machtsrelatie te herstellen, onder de loep 
genomenn (respectievelijk via een analyse van de drie fundamentele rechten en het gebruik van de 
"softt power" en internationale lobby). De studie combineert de actor analyses van het UN 
Covenantt op het Recht op Ontwikkeling met de "Human Security Paradigm" en "Track-Two 
diplomacy""  en concludeert dat de verantwoordelijkheden van de actoren, met name van de Staat 
enn NGOs, in het voorkomen van dodelijke conflicten internationaal duidelijk zijn gedefinieerd en 
overeengekomen.. De Staat is de 'eerstverantwoordelijke' om ontwikkeling en basisrechten voor 
allee burgers te realiseren op een democratische en participatieve manier. 

Echter,, de analyse van de NGO sector in de vier landen toont aan dat deze taakverdeling in de 
praktijkk niet goed werkt en dat de meeste lokale NGOs vroeger of later door de Staat in hun werk 
wordenn beperkt. Veel NGOs werden opgericht als gevolg van een dodelijk conflict in een poging 
omm de getroffenen te beschermen tegen verder geweld en om de slachtoffers van discriminatie te 
helpenn bij het vinden van rechtvaardige oplossingen. De thematische of geografische specialisatie 
vann een NGO geeft vaak al aan welke oorzaken van het conflict de organisatie tracht aan te 
pakken.. Slecht functionerende rechtssystemen, de militarising van de samenleving en de wijd-
verbreidee corruptie bemoeilijken effectieve conflict preventie en ontwikkelingswerk zeer en 
verergenn de bestaande grieven en sociale verschillen van minderheidsgroeperingen. Periodes van 
extremee staatsrepressie deden zich voor in Cambodja, Indonesië en Myanmar tussen 1965 en 
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1997,, toen leiders werden gearresteerd of gedood, kantoren gesloten en maatschappelijke 
organisatiess werden verboden. Conservatieve schattingen ramen dat meer dan een miljoen 
medewerkerss van maatschappelijke organisaties werden gedood over een periode van ruim tien 
jaar,, maar geen van deze buiten-rechtlijke moorden zijn ooit onderzocht noch bestraft. De 
overheidsrepressiee van het werk van NGOs is over de afgelopen twee decennia politiek meer 
geraffineerdd geworden, waarin vooral het recht op vrijheid van meningsuiting en samenkomst 
wordtt ondermijnd; bijvoorbeeld door het confisceren van materialen, het opbreken van 
vergaderingen,, het verbieden van toegang tot de media en het fysiek intimideren van de staf. Het 
verbodd op lokale NGOs in Myanmar is het meest dramatische voorbeeld van het vermogen van 
dee Staat om maatschappelijke organisaties en daarmee de maatschappij als geheel het recht te 
ontnemenn om te ijveren voor verandering in beleid en voor een gelijkwaardiger en meer 
participatievee vorm van bestuur. 

Dee ontstaansgeschiedenis van lokale NGOs heeft een doorslaggevende invloed gehad op de 
gespannenn Staat - NGO relaties, die het partneren met de overheid en de internationale 
gemeenschapp in politieke transitie fases nogsteeds bemoeilijken. Pogingen van de overheid en 
NGOss om samen te werken in politieke overgangsperiodes in Sri Lanka en Indonesië in 
respectievelijkk 1994 en 2000, kwamen snel ten einde toen instabiele nieuwe politieke allianties al 
binnenn twee jaar uiteen vielen en resulteerde in een onmiddellijke terugslag op de lokale NGOs. 
Dee verstrengeling van de belangen van de politiek, de militairen en het bedrijfsleven in 
Cambodja,, Myanmar and Indonesië verzwakt bovendien de positie en daadkracht van 
democratischee overheidsinstanties. Terwijl de nog jonge Cambodjaanse NGO sector, die in 1991 
uitt de as herrees, professionaliseert en een serieus alternatief vormt voor de ontbrekende 
overheidsdienstenn aan de arme bevolking, is een klein aantal Birmese NGOs alleen maar in 
ballingschapp vanuit Thailand en India te werken. De ervaren NGOs in Sri Lanka en Indonesië 
lijkenn na tientallen jaren van staatsrepressie in een recessie te zijn geraakt. Voorts hebben zij 
zwaarr te lijden onder de 'braindrain' door internationale hulporganisaties van senior stafleden, 
onder-vindenn ze problemen bij het werven van nieuwe leiderschap, dreigen zij hun historische 
donorrelatiess te verliezen en raken ze verder geïsoleerd. 

Dee meeste lokale NGOs zijn grotendeels afhankelijk van buitenlandse financiële donaties van 
bilateralee en/of NGO hulporganisaties, maar de overheden van de vier landen zijn dat eveneens. 
Hoewell  de geïnterviewde NGOs zijn geselecteerd op organisatorische en programmatische 
kwaliteit,, voeren ook zij een voortdurende strijd tegen onderfinanciering van hun werk. dat zich 
vertaaltt in onderbestaffing, gebrek aan gekwalificeerd personeel en een permanente aanpassing 
vann de programmaplarining. Corruptie heeft de vier landen sterk in haar greep en beïnvloedt het 
werkk van NGOs dus ook. De geïnterviewde organisaties hebben verschillende initiatieven 
genomenn om hun NGO sector te versterken en de institutionele accountability te vergroten, 
ondermeerr door het opstellen en ondertekenen van een ethische gedragscode, het opzetten van 
algemenee ledenvergaderingen en het publiceren van de jaarcijfers. Transparency Indonesia's 
corruptiee index rapport van december 2004 scoorde de Indonesische NGOs op 2.4 (van een 
vijfpuntss index), een gemiddelde score waarmee de NGOs tot een van de minst corrupte sectoren 
behoort,, in tegenstelling tot politieke partijen (4.4), de belastingsdienst (4.3) en het Indonesische 
legerr (3.8). (Jakarta Post. 10/12/04) 

Dee NGO landenanalyses onthulden bovendien dat een verschuiving heeft plaatsgevonden in de 
postconflictt programma strategieën van internationale donoren. Bilaterale en multilaterale 
organisatiess geven in toenemende mate hun donaties aan internationale NGOs, in plaats van 
lokalee NGOs. omdat deze geacht worden onpartijdiger, minder corrupt en betere diensten 
leverancierss te zijn met sterkere management capaciteiten. Bovendien raken de Wereld Bank, de 
UNDPP en enkele bilaterale donoren steeds meer zelf betrokken bij operationele uitvoering van 
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hulpprogramma's,, waarin direct lokale 'organisaties worden opgebouwd aan de 'grassroots'. 
Blijkbaarr wordt, in een poging om de post-conflict situatie snel te stabiliseren, gekozen voor een 
'quick-fix'' aanpak waarin de lokale overheid en NGOs worden gepasseerd, omdat zij te corrupt 
enn politiek gepolariseerd worden geacht. Echter, ten tijde van de interviews in 2002 ontbrak een 
helderee maatschappijopbouwvisie en strategie in deze UN en bilaterale programma's in Sri Lanka 
enn de Molukken. Bovendien leken deze programma's een lage efficiency en duurzaamheidgraad 
tee hebben en leidden ze tot verslechtering van de positie van lokale NGOs, ten gevolge van de 
braindrainn en verzwakte politieke positionering ten opzichte van de Staat en/of rebellen groepen, 
enn daarmee zien lokale NGOs zowel hun fysieke bescherming als hun financiële basis bedreigd. 

Dee studie concludeert dat hoewel lokale NGOs op papier sleutelpartners zijn in conflict preventie 
volgenss democratiseringsstudies en UN Covenants op mensenrechten, ontwikkeling en vrede, hun 
imagoo als betrouwbare partner in werkelijkheid veel minder positief is. Vier twijfels lijken 
internationalee organisaties het meest te raken: NGOs gebrek aan legimiteit en acountability; de 
controlee over de eindboodschap in NGO partnerships; de mogelijke schade die aangericht kan 
wordenn als met de 'verkeerde' NGOs wordt samengewerkt; en de twijfels over de vermogen van 
lokalee NGOs om onpartijdig te zijn en de belangen van anderen dan hun eigen leden rechtvaardig 
tee verdedigen. Deze twijfels zijn op zichzelf gerechtvaardigd, maar gelden evenzeer in de 
samenwerkingg met de overheden en internationale NGOs in ontwikkelingslanden, omdat 
vredesopbouww en conflict preventie initiatieven nu eenmaal politiek beladen activiteiten zijn en 
blijvenn ongeacht de geografische herkomst van de partnerorganisatie. Internationale NGOs en 
multilateralee organisaties werven hun operationele staf bij de ervaren lokale NGO en lopen 
evenzeerr het risico om slachtoffer van corruptie en politieke druk van ambtenaren en gewapende 
rebellen.. Zelfs al zouden internationale hulporganisaties erin slagen om nieuwe, niet-
gecorrumpeerdee dorpsorganisaties op te richten die de basis vormen voor een herboren 
maatschappelijkk middenveld, dan is er nog steeds geen garantie dat zij niet ten prooi zullen vallen 
aann repressieve staatssystemen. Het (weder)opbouwen van Staat - burger relaties en een sterke 
NGOO sector behoeft de betrokkenheid en transformatie van beide actoren (Staat en NGOs) zoals 
dee historische analyses heeft aangetoond. Internationale organisaties kunnen daarin slechts een 
faciliterendee rol spelen. 

Daaromm werd deel drie van de studie gewijd aan een vergelijkende analyse van lokale NGOs en 
hunn werk op conflict preventie, om lokale specificiteiten en regionale overeenkomsten te kunnen 
ontdekken,, alsmede om naar "best practices" te zoeken. De zes Birmese NGOs geïnterviewd in 
Rangoonn en op de Thaise grens, zijn niet in het vergelijkende onderzoek opgenomen omdat hun 
contextt te zeer verschilt. De conflictanalyse van de lokale NGOs in Cambodja, Sri Lanka en 
Indonesiëë vertonen grote overeenkomst met de analyse van de historische grieven en sociale 
verschillenn in hoofdstuk III . De NGO programma's in de drie landen vertonen eveneens een 
verrassendee overeenkomst in thema en strategie keuze, maar er zijn tegelijkertijd duidelijke 
verschillenn in de uitvoering, die de unieke politieke, historische en geografische verschillen van 
dezee conflicten weerspiegelen. NGOs implementeren horizontale community initiatieven die erop 
gerichtt zijn om etnische en sociale verschillen te overbruggen, om onderlinge economische 
samenwerkingg te promoten en om vreedzaam samenleven te stimuleren. Verticale netwerken zijn 
opgezett om goed bestuur en respect voor mensenrechten te bevorderen en om grotere aantallen 
mensenn bij de politiek te betrekken. Verticale netwerken lijken makkelijker te handhaven dan 
horizontale,, waarin veel meer mensen betrokken zijn en die erg kwetsbaar blijken voor externe 
interventiee door actoren waarop NGOs slechts beperkte invloed hebben. Het vermogen van lokale 
NGOss om cultureel kapitaal te versterken is een andere essentiële bijdrage aan het vredesproces, 
ondermeerr door het formuleren van alternatieve vredesboodschappen om bredere publieke 
acceptatiee voor vredesonderhandelingen te verwerven en om ethische waarden en normen in een 
gewelddadige,, gepolariseerde samenleving hoog te houden. 
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Lagee humanitaire veiligheid bedreigt het sociale en economische NGO werk met de arme. 
gemarginaliseerdee groepen het meest. De mate waarin de Staat politieke ruimte biedt voor NGO 
werk,, bepaalt het NGO succes in hoge mate. Er zijn vier dimensies die de politieke ruimte voor 
NGOss in bepalen: de openheid en het democratische gehalte van het politieke systeem, de neiging 
tott repressief gedrag tegen privé initiatieven van de Staat en/of gewapende rebellen, de stabiliteit 
vann de elite en de aanwezigheid van elite - NGO allianties die het politieke proces kunnen 
beïnvloeden.. Als de Staat gevoelig is voor haar internationale imago en geloofwaardigheid kan 
internationalee NGO lobby resulteren in druk vanuit de internationale donor gemeenschap om de 
politiekee ruimte voor NGO werk te vergroten. NGOs in Sri Lanka en Indonesië' hebben met 
success internationaal gelobbyd voor economische en milieubeleidsveranderingen, die bovendien 
hunn nationale bekendheid en veiligheid heeft vergroot. Maar in schurkenstaten als Cambodja en 
Myanmarr heeft internationale druk veel minder of nauwelijks daadwerkelijk effect gehad. 

Dee studie concludeert dat zeven strategieën, ontwikkeld door lokale NGOs om hun invloed in de 
samenlevingg met andere actoren en de internationale gemeenschap te vergroten, kunnen dienen 
alss succes indicatoren omdat zij de kansen voor succes van NGO ontwikkelings- en sociale 
rechtvaardigheidswerkk aanzienlijk vergroten, zelfs in een politiek vijandige omgeving. De zeven 
indicatorenn zijn gerangschikt onder drie succesfactoren: 

4.. Sociaal and cultureel kapitaal opbouw: de capaciteit van NGOs om duurzaam 
horizontaall  en verticaal sociaal kapitaal te ontwikkelen en om alternatieve vredes- en 
rechtvaardigheidd boodschappen te formuleren; 

5.. Strategische actornetwerking: betrokkenheid in gezamenlijke, nationale NGO campagnes 
enn het benutten van zachte macht door middel van internationale lobby; 

6.. Organisatorische integriteit: het leiderschap en de organisatorische integriteit van NGOs. 

Dee studie vervolgt met een beoordeling van de organisatorische integriteit van de geïnterviewde 
NGOs.. waarin werd meegenomen de mate waarin horizontaal en vertikaal sociaal kapitaal werd 
gereflecteerdd in NGO programma's, doelgroepen, actor netwerken, staf samenstelling en intern 
bestuur.. Dit organisatorische integriteitsmodel behoeft verdere studie en ontwikkeling, maar de 
eerstee resultaten zijn veel belovend. De Cambodjaanse NGOs lijken beter in staat om horizontale 
netwerkenn te ontwikkelen dan hun zusterorganisaties, omdat nationale NGO netwerken een 
belangrijkk instrument zijn om Staat - NGO relaties te balanceren en tevens hoeven zij nauwelijks 
etnischee en taalkundige barrières te overwinnen. Indonesische en Sri Lankaanse NGOs blijken 
beterr in staat om verticaal dan om horizontaal kapitaal te ontwikkelen, wat een weerspiegeling is 
vann respectievelijk de zwakte van de lokale plattelandsorganisaties en de macht van het leger, en 
dee diepte van de etnische scheiding na 20 jaar burgeroorlog weerspiegelt. De toepassing van het 
modell  op de thematische specialisatie van NGOs levert het verwachte beeld op: training, 'single 
issue'' en lobby NGOs neigen naar een sterker verticaal kapitaal opbouw, terwijl plattelands- en 
vrouwenn NGOs een sterkere horizontale sociaal kapitaal basis hebben. Zeven NGOs (of 22%) 
scoordenn gelijk op goed overbruggend en linking sociaal kapitaal, zowel in hun programma's als 
inn hun eigen organisatie; dit zijn vooral 'goed bestuur' netwerken, plattelandsontwikkelings- en 
mensenrechtenn NGOs. 

Twaalff  cases studies illustreerden voorbeelden van lokale NGO samenwerking in goed bestuur, 
conflictresolutiee mechanismen, brede vredesbewegingen en internationale lobby voor het 
veranderenn van beleid, wat leidde tot acht conclusies. Ten eerste, NGOs met de capaciteit om 
goedd horizontaal en verticaal sociaal kapitaal te ontwikkelen, hebben een grotere kans om 
succesvoll  te zijn in conflict preventie dan NGOs die zich voornamelijk richten op een technische 
aanpakk of op sociale dienstverlening. Ten tweede, gezamenlijke nationale NGO campagnes 
kunnenn beperkingen in staf en financiën overwinnen, evenals omissies in actoren netwerken van 
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individuelee NGOs compenseren. Bovendien wint een gezamenlijke NGO boodschap aan publieke 
legitimiteit,, blijkt die moeilijker te onderdrukken (met of zonder geweld) en wordt daarmee de 
veiligheidd van NGOs, die werkzaam zijn in riskante sectoren, versterkt. Ten derde, de historische 
relatiee met de Staat heeft een diepe invloed op de vermogen van de NGOs om effectieve actoren 
relatiess op te bouwen vandaag. Ten vierde, internationale lobby blijkt een effectief middel om het 
nationalee beleid te beïnvloeden in de afwezigheid van reguliere politieke inspraakmogelijkheden 
inn het land zelf. Ten vijfde, simpele "end the killing" vredescamapgnes of technische conflict 
bemiddelingss trainingen blijken niet in staat om een brede vredesbeweging blijvend op de been 
houden,, een gevolg van de politieke polarisatie van het vredesproces. Ten zesde, cohesieve 
samenlevingenn met een effectief conflictpreventie vermogen, kunnen alleen opgebouwd worden 
doorr middel van de promotie van duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en goed 
bestuur.. Ten zevende, zelfs het beste NGO ontwikkelings- en conflict preventie werk zal slechts 
marginalee resultaten behalen, als de Staat, het parlement en het leger hun primaire 
verantwoordelijkheidd om humanitaire veiligheid te bieden aan alle burgers niet vervullen. Ten 
achtste,, Aziatische vrouwen worden het meest getroffen door ongelijkheid, uitsluiting en 
onwaardigheid.. Dodelijke conflicten verslechteren hun situatie verder omdat het geweld zeer 
k'gender-biased""  is. Helaas bieden politieke partijen slechts beperkte toegang tot en deelname in 
hett politieke proces voor vrouwen, noch daadwerkelijke steun aan vrouwelijke slachtoffers van 
geweldd die genoegdoening zoeken. 

Concluderend,, hoewel de studie positief oordeelt over de mogelijkheid om Aziatische conflicten 
vreedzaamm op te lossen en over het vermogen van NGOs om een goede bijdrage te leveren, blijf t 
hett toekomstperspectief voor het voorkomen van dodelijk geweld in Azië niet optimistisch. De 
capaciteitt en de intentie van de Staat in de vier landen om participatieve, gelijke en inclusieve 
democratieënn te stichten, die historische en hedendaagse grieven van etnische groepen op een 
respectvollee wijze kunnen oplossen, blijf t weinig overtuigend. Lokale NGOs hebben veel morele 
inzett en weerbaarheid getoond, maar zijn tegelijkertijd verzwakt door jaren van staatsrepressie. 
Eenn ondermijnd maatschappelijk middenveld gecombineerd met een groeiende officiële 
corruptie,, de afwezigheid van de rechtsorde, de militaire invloed en de etno-nationalistische 
politiekee polarisatie voorspelt niet veel goeds voor etnische minderheden die hun wens voor 
zelfbestuurr ingewilligd willen zien. Zonder een fundamentele politieke, eoncomische en sociale 
beleidsombuigingg naar goed bestuur en duurzame ontwikkeling, lijk t het waarschijnlijk dat 
etnischee rebellie weer zal toenemen, omdat de vier indicatoren die rebellie stimuleren worden 
versterkt:: verergeren van collectieve grieven, versterken van de etnische identiteit, vergroten van 
hett vermogen om gezamenlijke actie te ondernemen, ondermeer door de steun van externe, grens-
overschrijdendee groepen. Het grote aantal strijdende, etnische groepen in Azië en hun lange 
conflictgeschiedeniss met de Staat maakt dat deze gewapende bewegingen beter zijn ontwikkeld, 
groterr zijnin omvang en middelen en meer ervaren in grootschalige rebellie (in 1995 vond 20% 
vann de 22 grootschalige opstanden in de vier landen van deze studie plaats). De vierde 
vooronderstelling,, dat het versterken van het wederzijds vertrouwen tussen Staat en NGOs een 
bewustt en gevoelig lokaal politiek proces is waarin vele actoren betrokken moeten zijn, behoeft 
verderee studie en experimenten. De studie sluit af met vijf clusters van aanbevelingen gericht op 
dee verschillende actoren (NGOs. Staat, internationale gemeenschap, vrouwen, en militairen en 
religieuzee leiders) en biedt suggesties hoe dit proces kan worden geïnitieerd. 
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