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De overkoepelende doelstelling van de door Nederland 
onderschreven ‘Agenda 2030’ - to Leave No One Behind - is 
alleen haalbaar met een onomwonden prioriteit voor 
hulp aan fragiele staten en (post-) conflictlanden in de 
komende kabinetsperiode. 

De Wereldbank verwacht dat in 2030 2/3 van de  
mensen die in armoede leven, woont in fragiele 
gebieden. Vrouwen en jongeren zijn extra kwetsbaar  
en ondergaan in extreme mate de consequenties  
van conflict, gedwongen migratie en armoede.  
Het aantal conflicthaarden en langdurige crises in de 
wereld is in de afgelopen jaren zodanig toegenomen, 
dat op dit moment meer dan 65 miljoen mensen van 
huis en haard zijn verdreven. 

Deze veelomvattende problematiek vraagt om 
serieus lange termijn commitment; samenhangend 
overheidsbeleid op het snijvlak van vrede, veiligheid  
en ontwikkeling; en voldoende middelen. Het 
onlangs verschenen WRR rapport ‘Veiligheid in een 
wereld van verbindingen: een strategische visie op 
het defensiebeleid’ is hiervoor wat ons betreft een 
uitstekende basis.

Focus op fragiele staten en 
(post-) conflictlanden

Onze concrete aanbevelingen voor het regeerakkoord:

1. 10 van de 15 landen van de Nederlandse partnerlandenlijst 
zouden fragiele of (post-) conflictlanden moeten zijn in regio’s 
waar Nederland een verschil kan maken. Dat zijn de Hoorn van 
Afrika; Centraal-Afrika; West-Afrika; Noord-Afrika; het Midden 
Oosten; en de Afghanistan-Pakistan regio

2. 50% van de totale Nederlandse ODA bijdrage zou naar fragiele  
of (post-) conflictlanden moeten gaan 

3. In het ontwikkelingssamenwerkingsbudget dient een apart, 
flexibel fonds gecreëerd te worden voor internationale en lokale 
NGO’s in de Nederlandse prioriteitslanden waarvan de politieke 
en operationele ruimte bedreigd wordt

4. Het Budget Internationale Veiligheid zou weer onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken moeten worden gebracht en een daadwerkelijk 
geïntegreerd en multistakeholder fonds voor vrede, veiligheid 
en ontwikkeling moeten worden. Het is noodzakelijk het BIV 
snel op een andere leest te schoeien, nu de beleidsdoorlichting 
uitermate kritisch was

5. Prioriteiten voor de Nederlandse tijdelijke zetel voor de 
Veiligheidsraad in 2018 zouden moeten worden: 
conflictpreventie; klimaatveiligheid; vergroten van de toegang 
tot rechtspraak in fragiele regio’s; het versterken van de 
internationale rechtsorde, waaronder het internationaal 
humanitair recht; en het aanpakken van de onderliggende 
oorzaken van conflicten, waarbij bijzondere aandacht wordt 
gegeven aan de rol van vrouwen en jongeren in 
conflictgebieden.
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