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3 VRAGEN HUMANITAIRE CRISIS

Wie helpt Afghanistan de winter
door?
Afghanistan staat op de rand van een humanitaire en
economische crisis. Kan de bevolking zich voldoende
wapenen tegen de koude wintermaanden?

Samira Ataei
Maandag 22 november 2021 om 3.25 uur
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‘De rust is teruggekeerd, maar we ontdekken een nieuwe realiteit’,
zegt Gaëtan Drossart. Hij coördineerde een zestal weken de
activiteiten bij Artsen Zonder Grenzen vanuit Kaboel en is sinds twee
weken terug in ons land. ‘Er is verrassend veel beweging in de
straten, behalve op de luchthavens. Daar is de immense leegte
tekenend voor de huidige situatie. Afghanistan lijkt losgekoppeld van
de buitenwereld.’

Drie maanden na de machtsovername heeft de chaos in de straten
zich omgezet in een dreigende economische en humanitaire crisis. De
Afghaanse munt devalueert snel en versterkt bijgevolg de inflatie. De
gemiddelde Afghaan kan de torenhoge voedselprijzen niet meer
betalen. Te midden van de economische crisis kampt het land ook
met de tweede droogte in vier jaar tijd. Het merendeel van de
Afghanen wordt geconfronteerd met acute voedselonzekerheid. Kan
de bevolking zich voldoende wapenen om de koude wintermaanden
door te komen?

Het overgrote deel van de Afghaanse bevolking dreigt onder de armoedegrens te
komen.  © ap

<p>Het overgrote deel van de Afghaanse bevolking dreigt onder de armoedegrens te komen.  <span
class="credit">ap</span></p>
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Kunnen hulporganisaties voldoende voedselvoorraden
leveren?
‘Ja, maar het blijft een race tegen de klok’, zegt Tomson Phiri, de

woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma (WFP). ‘Geen
enkele Afghaan hoort met honger in bed te kruipen. Toch is de crisis
overweldigend. Elke dag groeit de gapende kloof tussen wat we nodig
hebben en wat er beschikbaar is. Ons doel is om 24 miljoen mensen
te bevoorraden, maar daarvoor hebben we 2,6 miljard dollar nodig.
Met een konvooi vrachtwagens brengen we voedselvoorraden rond
en proberen we basisproducten te stockeren in de buurt van
gemeenschappen die in de sneeuw anders moeilijk bereikbaar zijn.
Als we daarin slagen, kunnen we worstcasescenario’s vermijden.’

Hoe worden de miljoenen die internationale actoren
beloofd  hebben ingezet om de crisis  in te dammen?
‘Dat er geld komt, weten de ngo’s. Maar hoe het indammen van

de crisis zal gebeuren, is nog onduidelijk’, zegt Drossart. ‘Artsen
Zonder Grenzen werkt met private donoren en kan daardoor zijn
werk voortzetten zoals voordien. Maar veel donoren willen geen
directe steun verlenen aan de interim-regering. Zij creëren zijwegen
om het geld naar de lokale ngo’s te brengen.’

Op de lange termijn zal er toch samengewerkt moeten worden met
de taliban, vindt Erica Moret, onderzoeker aan het Geneva Centre of
Humanitarian Studies. ‘Donoren kunnen niet volledig onafhankelijk
van de taliban werken, zeker niet als je in heel het land zorg wil
verstrekken of het gezondheidssysteem wil redden.’

Graeme Smith, senior consultant bij de International Crisis Group,
maakt daarbij de nuance dat veel internationaal geld niet in
Afghanistan, maar áán Afghanistan gespendeerd wordt. ‘Meer dan de
helft gaat naar naburige landen zoals Iran en Pakistan. Die landen
moeten zich ontfermen over de Afghaanse vluchtelingenstroom en
voorkomen dat die richting Europa vloeit. Die vluchtelingen zitten
momenteel vast aan de Iraans-Turkse grens, tussen de  bergen.
Wanneer de sneeuw smelt in de lente, zullen duizenden Afghanen
hun tocht voortzetten.’

Welke rol speelt de internationale gemeenschap in de
toekomst van het land?
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Na de machtsovername bevroor de Federal Reserve 9,4 miljard
Amerikaanse dollar. ‘Daardoor heeft het land een gebrek aan cash
geld’, zegt Graeme Smith. ‘De Verenigde Staten willen de  taliban
wreken en het land isoleren door de economie plat te leggen. Het
heeft weinig zin om voedselvoorraden te sturen als de economie op
instorten staat. Dan verval je in een vicieuze cirkel. De Verenigde
Staten moeten Afghanistan weer toegang geven tot de centrale
bankreserves in het buitenland.’ Erica Moret wijst erop dat er  -
momenteel binnen de VN een aantal initiatieven besproken wordt
met  onder meer het VN-ontwikkelingsprogramma, het WFP en de  -
Wereldbank om contant geld het land binnen te brengen.

Ondertussen kijkt de internationale  gemeenschap met argusogen
naar de  interim-regering. Het valt nog te bezien wat die zal
betekenen voor Afghanistan. ‘We moeten vooral nieuwe manieren
zoeken om de handel met Afghanistan te hervatten’, zegt Moret. Ze
verwijst daarbij ook naar sancties van de VS, die Amerikaanse
personen of entiteiten verbieden om transacties aan te gaan met de
taliban. ‘Dit bemoeilijkt ook het werk van internationale humanitaire
organisaties.’ ‘Als de situatie niet verandert,’ zegt Drossart, ‘zal 90
procent van de bevolking onder de armoedegrens  belanden. De
Afghaanse bevolking zit vast tussen de interim-regering en de
internationale gemeenschap. Zolang zij niet tot een compromis
komen, blijft de bevolking de dupe.’

Dat er enigszins sprake is van dialoog, bewijst de mededeling die de
taliban vorige week uitstuurden. De woordvoerder van het Afghaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat Nederlandse en
Duitse gezanten zich buigen over de mogelijkheid om salarissen van
het zorg- en  onderwijspersoneel via internationale  organisaties te
betalen.

Verschenen op maandag 22 november 2021



23-11-2021 10:34 Wie helpt Afghanistan de winter door? - De Standaard

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211121_98056913 5/5

Lees de volledige
krant 

(https://markup.standaard.be/extra/static/checkapp/index.html?
utm_campaign=digitalekrant&utm_source=standaard&utm_medium=brooklyn-artikels)

https://markup.standaard.be/extra/static/checkapp/index.html?utm_campaign=digitalekrant&utm_source=standaard&utm_medium=brooklyn-artikels

