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Effectieve humanitaire hulp voor Zuid Soedan

Op 9 juli a.s. bestaat de Republiek Zuid-Soedan 5
jaar. In het korte bestaan van Zuid-Soedan is het
land geconfronteerd met vele problemen, met
name door de burgeroorlog die eind 2013 uitbrak
en die tot nu toe aan 50.000 mensen het leven
kostte. Met het tekenen van het vredesakkoord in
2015 en het vormen van een overgangsregering
eind april 2016 is er een eerste stap gezet in de
goede richting. Maar de vele humanitaire noden
die het land kent zullen niet direct verdwijnen,
zeker zolang de Zuid-Soedanese regering zelf veel
te weinig doet voor de bevolking. Het is daarom
van het grootste belang dat aan de ene kant de
internationale gemeenschap druk blijft uitoefenen
op de implementatie van het vredesproces, en aan
de andere kant de noodhulp aan de bevolking op
een effectieve wijze wordt voortgezet om een
blijvende humanitaire ramp in Zuid-Soedan te
voorkomen. Recente humanitaire initiatieven
tonen aan dat geboden noodhulp ‘niet voor niets’ is
geweest – integendeel: het heeft vele levens gered.

Humanitaire context in ZuidSoedan
Met de terugkeer van oppositieleider Riek Machar in
april jl. en de oprichting van de overgangsregering in
mei zijn eerste stappen gezet richting meer stabiliteit
in Zuid-Soedan. De situatie blijft echter erg fragiel en
de recente politieke ontwikkelingen betekenen niet
dat de humanitaire noden nu verleden tijd zijn.
Sterker nog, de noodzaak voor humanitaire hulp is
groter dan ooit. Humanitaire toegang tot de getroffen
gebieden blijft evenwel een groot probleem en
bemoeilijkt de hulp aanzienlijk, ondanks
internationaal aandringen op vrije toegang van
noodhulporganisaties.
Op dit moment is één op de vijf mensen in ZuidSoedan gevlucht voor het aanhoudende geweld: 1.66
miljoen in het land en bijna 700.000 naar de
buurlanden.1 De verwachting is dat het merendeel
van deze ontheemden niet op korte termijn naar huis

http://reliefweb.int/report/south-sudan/2016-south-sudanhumanitarian-needs-overview
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zal kunnen, mede doordat er op kleine schaal nog
steeds geweld plaatsvindt.
Eén van de grootste problemen die uit het conflict
voortvloeit is het gebrek aan voedsel. In grote delen
van het land dreigt een hongersnood, met name in
het noorden en het noordoosten van het land. In
totaal hebben 5.3 miljoen mensen niet genoeg te eten,
de helft van de totale bevolking. Voor de meeste van
deze mensen is voedselhulp de enige manier om te
overleven. Bijna 700.000 kinderen jonger dan vijf
jaar zijn ondervoed, waaronder 230.000 kinderen
met ernstige ondervoedingsverschijnselen. Vrouwen
en meisjes zijn extra kwetsbaar voor de
voedseltekorten omdat mannen traditioneel als
eerste te eten krijgen, met als gevolg dat bijna een
derde van alle zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven ondervoed is. Ook lopen meisjes
en vrouwen risico op gender gerelateerd geweld,
zoals seksueel misbruik en gedwongen
kindhuwelijken. Bovendien is het percentage
vrouwen dat tijdens de zwangerschap of bevalling
overlijdt één van de hoogste ter wereld: maar liefst
730 moeders per 100.000 geboorten. Dit betekent
dat meisjes in Zuid-Soedan een grotere kans hebben
om te overlijden tijdens de bevalling dan om hun
basisonderwijs af te ronden.2 Het conflict heeft er
tevens toe geleid dat in Zuid-Soedan één op de drie
scholen is vernietigd, beschadigd, bezet of gesloten,
waardoor in ieder geval 900.000 kinderen niet naar
school gaan.3 Dit laatste wordt door de VN gezien als
een grove schending van kinderrechten.4
Bovendien is het land nog altijd extreem onveilig. Het
grote aantal wapens dat in omloop – en makkelijk te
verkrijgen- is, het ontbreken van effectieve
politiediensten en het ontbreken van een effectief
rechtssysteem zorgen voor straffeloosheid en hoge
misdaadcijfers. De aanhoudende economische crisis,
gepaard met extreme inflatie van de Zuid-Soedanese
pond, draagt hieraan bij en zorgt ervoor dat de
veiligheid van de bevolking én de humanitaire
werkers niet gegarandeerd kunnen worden. Zo zijn

2http://www.gurtong.net/ECM/Editorial/tabid/124/ctl/ArticleView/mi

d/519/articleId/16601/categoryId/120/SOUTH-SUDANS-MOTHERSMORE-LIKELY-TO-DIE-THAN-PEERS-IN-DEVELOPED-COUNTRIES-SAVE-THE-CHILDREN.aspx
3 http://reliefweb.int/report/south-sudan/2016-south-sudanhumanitarian-needs-overview
4 Voor meer informatie, zie: VN resolutie A/RES/51/77.
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er sinds januari 2014 36 humanitaire werkers
gedood, 49 gewond geraakt en 4 ontvoerd.5

Tweevoudige aanpak nodig
De grootschalige humanitaire crisis in Zuid-Soedan
vraagt een tweevoudige aanpak. Allereerst is het van
groot belang dat er internationaal politieke druk blijft
op het implementeren van het fragiele vredesproces.
Hier ligt een politieke rol voor de Nederlandse
regering - een rol die aansluit bij één van de vele
afspraken en toezeggingen van de internationale
gemeenschap die tijdens de World Humanitarian
Summit (WHS) zijn gedaan. Waaronder het
aanpakken van de grondoorzaken van een conflict.6
Naast politieke druk is het belangrijk te beseffen dat
noodhulp niet eindigt waar mogelijke stabiliteit
begint. Het blijft daarom noodzakelijk om de
financiering van noodhulp aan Zuid-Soedan voort te
zetten en geen afbreuk te doen aan het opgebouwde
werk van de laatste jaren. Stopzetting van fondsen
betekent weggegooid geld. Het feit dat de huidige
hulp oproep van de VN voor de verwachte
financiering van noodhulp in 2016 nog maar voor
29% is gefinancierd, toont aan hoe de financiering
achterblijft bij de hoge noden. We weten van eerdere
crises dat het jaren kan duren om van crisis naar
stabiliteit te gaan en dat de overgang van noodhulp
naar meer structurele hulp tijd kost. Bijvoorbeeld het
feit dat kinderen en jongeren in Zuid-Soedan op dit
moment een gebrek hebben aan bescherming en
onderwijs en niet in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien – en mede daardoor geen toekomst
opbouwen - bemoeilijkt de overgang van crisis naar
stabiliteit. Dit draagt bij aan een vertraagd proces van
nationaal herstel. Om dit proces te versnellen zou
gekeken moeten worden naar langere flexibelere
noodhulp financiering, die in kan springen op de
actuele noden van de bevolking, en afhankelijk is van
de veranderende humanitaire context.

Noodhulp anno 2016
De wereldwijde opvatting over noodhulp en het
internationale financieringslandschap is de laatste
jaren aan het veranderen: donoren zetten steeds
vaker in op gezamenlijke noodhulp. Naast de
implementatie van activiteiten wordt er ook naar
betere en snellere hulp gekeken. Deze verschuiving is
ook één van de belangrijkste uitkomsten van de WHS,
waar benadrukt is dat het huidige wereldwijde
noodhulpsysteem niet langer toereikend is. Ook
zullen de beschikbare middelen voor humanitaire
hulp vergroot moeten worden door onder meer
efficiëntere samenwerking, efficiënter inspringen bij
langdurige crises en het afzien van geoormerkte
fondsen.7
Nederland is een voorloper op het gebied van
innovatieve en efficiënte investeringen in noodhulp.
In september 2014 liet Minister Ploumen in een brief
aan de Tweede Kamer al weten zich hard te zullen
maken voor verbetering van de humanitaire hulp
door in te zetten op vergrote samenwerking binnen
de sector en het realiseren van meer efficiëntie en
effectiviteit.8
Dit is onder andere geconcretiseerd in 2015 met de
oprichting van de Dutch Relief Alliance (DRA), een
samenwerkingsverband van veertien Nederlandse
noodhulporganisaties. Het allereerste gezamenlijke
programma binnen de DRA was een pilot programma
van 11 Nederlandse hulporganisaties in Zuid-Soedan
in 2015, de zogenoemde Zuid-Soedan Joint Response
(SSJR). Ondanks de vele uitdagingen en de moeilijke
context zijn bijna 390.000 mensen bereikt. Uit de
recente onafhankelijke evaluatie van dit programma
is gebleken dat daarnaast ook goede stappen zijn
gezet in het bouwen van een efficiënte humanitaire
samenwerking die in effectiviteit verder zal groeien.
In 2016 wordt de noodhulp in Zuid-Soedan
voortgezet door actief samen te werken in de meest
getroffen conflictgebieden. Dergelijke initiatieven
tonen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om

http://www.irinnews.org/analysis/2016/05/26/world-humanitariansummit-winners-and-losers
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https://aidworkersecurity.org/incidents/search?sort=asc&order=Total+
victims&start=2014&detail=1&country=SS
6 http://www.irinnews.org/analysis/2016/05/26/world-humanitariansummit-winners-and-losers
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vooruitgang te boeken in een ‘afgeschreven’ land
zoals Zuid-Soedan. 9

“I herewith express my support for this initiative
and welcome the opportunity to cooperate on
ongoing and coherent collaboration with all
institutions in the Netherlands.”
Toby Lanzer, voormalig VN humanitaire
coördinator in Zuid Soedan over de Zuid Soedan
Joint Response

Deze nieuwe manier van humanitair denken van de
Nederlandse regering is internationaal ook
opgemerkt en wordt met interesse gevolgd door de
VN en andere grote donoren zoals USAID en DFID.
Het is van essentieel belang dat deze lijn van
vernieuwd humanitair werken internationaal wordt
doorgezet om te zorgen voor een daadwerkelijke
verandering binnen de humanitaire gemeenschap.
Nederland kan hierin een belangrijke rol blijven
spelen en het voortouw blijven nemen. Een rol die
Nederland de afgelopen jaren al op zich heeft
genomen en die aansluit bij het beleid van minister
Ploumen.10

Aanbevelingen voor Nederland
Zoals hierboven beschreven, kan Nederland de
gewenste vooruitgang voor de bevolking in ZuidSoedan ondersteunen door de volgende
aanbevelingen politieke prioriteit te geven.
1. Blijf in bilaterale en multilaterale verbanden
druk houden op de implementatie van het
vredesproces. Ondersteun
conflictbemiddeling, de ontwikkeling van

http://nos.nl/artikel/664296-steun-aan-z-sudan-was-voor-niets.html.
In een IOB rapport van 2013 werd aangegeven dat ontwikkelingshulp in
Zuid Soedan niet het gewenste resultaat had.
(https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandsezaken/documenten/rapporten/2013/04/01/iob-investeren-instabiliteit-het-nederlandse-fragiele-statenbeleid-doorgelicht, p. 197 en
verder).
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lokale maatschappelijke organisaties,
initiatieven die de veiligheid van burgers
vergroten en blijf bij de strijdende partijen
aandringen op veilige humanitaire toegang.
2. Continueer de noodhulp aan Zuid-Soedan om
te voorkomen dat de chronische crisis blijft
voortduren en om ervoor te zorgen dat de
hulp ‘niet voor niets’ is geweest. Het zal nog
meerdere jaren duren voordat er geen hulp
meer nodig is, maar stopzetting van de
noodhulp kost levens en is
kapitaalvernietiging. Zorg waar mogelijk voor
meerjarige, flexibele én voorspelbare
financiering zodat de hulp zo efficiënt
mogelijk kan aansluiten op de noden van de
bevolking.
3. Blijf als Nederland het voortouw nemen in de
internationale discussie om efficiëntere
humanitaire hulp na te streven. Neem hierin
de uitkomsten van de World Humanitarian
Summit mee, waaronder de noodzaak om
humanitaire hulp zo efficiënt mogelijk in te
zetten, efficiënter in te springen bij
chronische crises en in te zetten op
innovatieve financieringsmechanismen.

Namens de leden van de Zuid-Soedan Joint Response
van de Dutch Relief Alliance (DRA):
Save the Children (Lead)
CARE Nederland
Cordaid
Dorcas
ICCO Kerk in Actie
OXFAM NOVIB
Plan Nederland
Tear
Terre des Hommes
Stichting Vluchteling
War Child
World Vision
ZOA
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Documentaire ‘Water and Shade’
Om de resultaten van het gezamenlijke noodhulpprogramma in Zuid-Soedan te laten zien aan het Nederlandse
publiek en de Nederlandse politiek, is er een documentaire gemaakt over de situatie in het land en de effecten van
gegeven noodhulp. Het laat zien dat de noodhulp geboden ‘zin’ heeft en zoveel mogelijk op duurzame wijze
gebeurt. In deze documentaire ‘Water and Shade’ worden 5 dorpelingen van een kleine gemeenschap gevolgd, een
gemeenschap die door het conflict volledig was vernield. Door de veerkracht van de Zuid-Soedanese bevolking en
mede door de Nederlandse steun is de lokale bevolking in staat om haar leven weer geleidelijk weer op te pakken.

Nederlandse versie van Water and Shade: https://youtu.be/pNKtltIbNds
Engelse versie van Water and Shade: https://youtu.be/XMMOyRxk1IE
Een film van Chris de Bode en Steven Elbers voor de Dutch Relief Alliance
Geproduceerd door Save the Children
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