
Don’t shoot the messenger

Stel: je veroorzaakt een rel. Linda Polman richt in haar boek “De Crisiskaravaan” haar 
aandacht op ongeveer alle hulpverleningsorganisaties ((I)NGO’s) die betrokken zijn bij het 
verlenen van humanitaire hulp in oorlogsgebieden. Het is een boek geworden waarvan de 
inhoud oproept tot bezinning. 
Polman beschrijft niet alleen de waanzin van burgeroorlogen, maar ook de machteloosheid, de 
beperkingen en de blunders van de humanitaire hulpverlening. Zij beschrijft ook de keerzijde van 
professionalisering van Hulpverleningsorganisaties en de vaak compromitterende situaties in 
gevechtsgebied. Evenals de rol van de media. Ze bekritiseert ook vermeend decadent gedrag van 
hulpverleners. 
De eerste reacties op het boek waren negatief: “Polman snapt het niet” en: “De werkelijkheid 
is anders”. Maar Polman heeft wel degelijk een belangrijke boodschap. Ik wil proberen die uit
het boek naar voren te halen. Tegelijkertijd wil ik er ook kritisch naar kijken.

Het dilemma van Florence Nightingale en Henri Dunant

Als eerste beschrijft Polman het basisdilemma: Als je gewonde militairen gaat helpen, wat op 
zich vanuit humanitair oogpunt een gewenste actie is, dan loop je het risico dat betreffende 
militairen weer gevechtsgereed de oorlog ingaan en dat daardoor het conflict zich voortzet, 
met als gevolg: uiteindelijk meer doden en gewonden. Onbedoeld creëer je dus een situatie 
die ongewenst is, n.l. het voortzetten van de oorlog. 

De stelling van Florence Nightingale is: “Niet doen”, laat de oorlog letterlijk en figuurlijk 
doodbloeden. Henri Dunant keek er anders tegenaan. De stelling van Henri Dunant is: 
“Humanitaire hulp prevaleert”: “Dus helpen.
Dit verschil van inzicht kan mede verklaard worden op basis van de oorlogssituatie waarin 
beiden terecht gekomen waren. Florence was vooral  actief in de Brits -Turkse oorlog die nog 
voortduurde. Dunant trad aan na afloop van de slag bij Solferino. Het één vond plaats in de 
slag en het ander vond plaats na de slag. De oorlog was immers met die slag voorbij, terwijl 
in Turkije de herstelde militairen direct weer naar het front gestuurd werden. 

Hulpverlening – waar praten we over?

Hulpverlening is tegenwoordig “big business”. Volgens berekening van de John Hopkins 
University is de omvang van de totale hulpverlening in de hele wereld, vanaf kleine locale 
initiatieven tot en met hulpverlening op wereldschaal, vergelijkbaar in omvang met de 
economie van Engeland of Frankrijk, de vijfde en zesde economieën op de wereldranglijst, 
ofwel zo’n 4,5% van de wereldeconomie. Op zich vind ik dat een alarmerend bericht, want als
je dingen op schaal ziet, dan realiseer je je ook de impact ervan. “Het anders besteden van een
dergelijk enorm bedrag, op wereldschaal, “werpt een ander licht op besteding van donaties.

Hulpverlening in oorlogsgebieden

Het boek beschrijft de situatie in vluchtelingenkampen in diverse oorlogsgebieden, o.a. Goma 
(gevolg van de burgeroorlog in Rwanda), Sierra Leone en Darfur. In al deze gevallen is 
gebleken dat een groot deel van de hulpverlening (gemiddeld 30%, maar op veel plaatsen veel
meer) direct of indirect in de handen viel van de strijdende partijen, die van de opbrengst weer
wapens kocht om verder te kunnen. Het is een verhaal van corrupte regeringen, warlords, 
militia’s die bepalen welke hulp waar geboden mag worden en wie dat mag doen, waarbij zij 
zelf altijd zorgen een goed stuk van de koek te krijgen. 



Polman constateert dat de hulpverleningsorganisaties de dilemma’s wel zien, maar liever de 
andere kant op kijken. Uitlekken zou immers de donorstromen kunnen schaden.
De vraag die Polman stelt is: wanneer wordt de invloed van een of beide strijdende partijen op
de hulpverlening zo groot, dat je beter stoppen? 

De ongewenste, bijna verplichtende concurrentie tussen hulporganisaties

Polman constateert ook dat er een ongezonde concurrentie bestaat tussen 
hulpverleningsorganisaties. Niet een concurrentie om de meest effectieve hulp te verlenen, 
maar een concurrentie die gericht is op het verkrijgen van meer hulpverleningscontracten en 
op uitbreiding van de hulpverlening. Deze concurrentie versterkt de positie van warlords en 
regimes, want ze kunnen de hulporganisaties tegen elkaar uitspelen. Polman geeft er enkele 
schrijnende voorbeelden van. 

Hulpverslaving

Polman beschrijft ook het verschijnsel van “Donor Darlings”, veelal “zielige” kinderen, 
verminkt of ondervoed, die op televisie goed zijn voor grote stromen donor gelden. Hoe 
zieliger, hoe meer hulp. En daar is op veel plaatsen fors misbruik van gemaakt: aantallen te 
helpen mensen groeide tot ongeloofwaardige hoeveelheden, maar niemand die de aantallen 
betwist. De concurrentiestrijd tussen hulporganisaties maakt het nog erger: mijn 
voedselpakketten zijn groter, ik betaal de heffingen in dollars i.p.v. locale valuta.

In gebieden waar de nood wellicht groter is, maar waar geen beeldbepalend materiaal 
beschikbaar is, komt nauwelijks hulp. 

Beschouwing

Tot zover een aantal elementen uit het boek. Maar is dat nu het hele verhaal? Polman schrijft 
alleen over oorlogsgebieden, niet over natuurrampen. Dat ook daar de concurrentie een 
probleem kan zijn ligt voor de hand. En ook daar een gebrek aan verantwoording dat de hulp 
daar komt waar nodig is. Heeft u een duidelijke verantwoording gezien van de hulp na de 
aardbeving in Turkije of na de Tsunami? Wel fragmenten, nooit een concreet verhaal: er zijn 
zoveel huizen gebouwd, daar en daar, zoveel ziekenhuizen, scholen en zo voort.

Het perspectief van de soldaat en de generaal

Polman laat een aantal situaties zien waarin de hulpverlening eerder averechts gewerkt heeft, 
zonder dat er kennelijk iets aan gedaan werd. In hoeverre lijdt zij hier aan het perspectief van 
de soldaat die ziet dat het op zijn stuk van het slagveld niet goed gaat en dus de conclusie trekt
dat de oorlog verloren wordt, terwijl in het perspectief van de generaal, die het totale slagveld 
kan overzien, het wel goed gaat, zij het met plussen en minnen?

Strategisch gezien is het soms beter om  tijdelijk een relatief ongewenste situatie in stand te 
houden, om je ergens anders beter te kunnen voorbereiden om je slag te slaan. Het Rode Kruis
en andere hulporganisaties hebben vast nagedacht als ze voor dilemma’s werden geplaatst 
waarbij de drie C’s overheersten: Chantage, Corruptie en Connecties”. Ik bedoel: af en toe 
“moet je wel iets door de vingers zien, teneinde een ander gewenst doel te kunnen bereiken.

Sierra Leone waren het de kinderen met afgehakte ledematen die garant stonden voor de 
publiciteit en dus donoren garandeerden. Vraaggericht hulpverlenen met waarborgen van 
veiligheid voor de burgerbevolking; dat geldt “Wereldwijd” en ook “om de hoek”: . In het 



buitenland zou de hulpvraag dan van de plaatselijke regering moeten komen, met waarborg op
de veiligheid van de hulpverleners.. 
Wat betreft de concurrerentiepositie t.a.v. ander hulpverleningsorganisaties zouden alle 
hulpverleningsorganisaties zich moeten gaan bezinnen. Het verlenen van hulp moet te alle 
tijden topprioriteit blijven. Belangrijk is de balans te blijven behouden tussen hulpverlenen 
enerzijds en de organisatie (overhead, gebouwen, personeel als backbone) in standhouden 
anderzijds. De laatste mag niet het hoogste doel zijn. 
Hulpverlenen dient zo puur en transparant mogelijk te blijven en als het goed is trekt de 
hulpverlening zich op tijd terug en zijn er geen tegenstrijdig belangen gediend.  
Doordat het gehele hulpverleningscircuit blijkt te zijn vercommercialiseerd wordt elke HV 
instantie concurrent en staat, naast het verlenen van hulp, de continuïteit van de eigen 
organisatie centraal. Belangrijk is een goed management om deze aspecten in balans te 
houden.

Hoe dan wel?

Aanbevelingen ben ik op het eind van het boek nauwelijks tegengekomen. Dat is ook geen 
journalistieke verplichting.
Een oplossing tegen foute elementen die zich (met familie) ophouden in 
vluchtelingenkampen, zou kunnen zijn dat er een cordon politiemacht omheen gezet wordt. 
Verder kan ik mij niets bij voorstellen dat hulpverleners ter plekke van het Rode Kruis zich 
overmatige luxe zouden bevinden. Een behoorlijke auto is een must ook al voor je eigen 
veiligheid en de hoge temperaturen. We hebben het wel over dappere hulpveleners die met 
gevaar voor eigen leven hulp bieden in een risicovolle oorlogsgebieden. Je kan moeilijk op de
fiets gaan zitten met een walki talkie. Kritisch afwegen van wat noodzaak is, blijft wel 
prioriteit.

Natuurrampen

Wat ik mis in het boek is dat er in de hulpverlening bij natuurrampen juist veel goed gaat. 
Veel hulp wel degelijk op de plaats van bestemming aankomt en de hulpbehoevenden wel 
degelijk bereikt. Er is zelfs een klimaatwerkgroep die in de gaten houdt of de hulpverlening in
noodgebieden die getroffen zijn door natuurrampen wel op juiste wijze wordt aangeleverd en 
stelt de vom en locatie van hulp steeds af en bij, al naar gelang metmeorologische 
veranderingen. Ik denk dat er ook heel veel goed gaat! Al zullen er altijd ook “Witte 
olifantenprojecten” blijven, b.v. als wij vinden dat een dorp in Afrika gebaat is bij een 
waterput en de vrouwen uit het dorp het niets vinden omdat ze liever met elkaar dagelijks naar
de natuurlijke bron (50 km verderop) willen lopen Voor de gezelligheid!. Vraaggericht 
werken is een must. Anders kom je als HV-organisatie snel in de “Reddersdriehoek” terecht 
en beland je zelf in de kwetsbare hulpvragerspositie.  

Waardering voor hulpverleners:

Ik wil niet eindigen zonder te benadrukken dat onvoldoende uit het boek naar voren is 
gekomen dat NGO’s en V.S. veel hebben bereikt en goed werk hebben verricht. Er zijn grote 
resultaten geboekt als je dit vergelijkt met de situatie voor de oorlog. M.n. in Sudan, Darfur. 
Bewondering heb ik voor de onbaatzuchtige inzeg van onze hulpverleners die hun eigen 
confortabele leefstijl in het westen opgaven om hun mede mens te dienen in vaak 
levensbedreigende omstandigheden. Zij houden zich staande in bedreigende, steeds 



gevaarlijker wordende oorlogsomstandigheden, worden vaak nog dwarsgezeten door de 
plaatselijke machthebbers en moeten hierbij grote risico’s nemen t.a.v. hun eigen veiligheid. 
Het gaat niet aan om slechts te benoemen wat er allemaal misgaat; maar laten we ook 
benoemen hetgeen wat heel goed gaat, zij het dan met beperkte resultaten. Laten we nooit 
vergeten dat er nu eenmaal een groot verschil bestaat tussen politieke en humanitaire 
zienswijzen. Een samenwerkingsverband is, gezien de verschillende invalshoeken en 
belangen vrijwel uitgesloten. Toch samenwerken onder deze omstandigheden lijkt een 
mission impossible. Marginale resultaten kunnen dan slechts worden geboekt. Dit is inherent 
aan de situatie in oorlogsgebieden. 

Slot:

We zijn niet reddeloos verloren, maar als hulpverleningsorganisatie moeten we wel goed in 
leren inspelen op bedreigende en ongewenste situaties, willen we met elkaar de hulpverlening 
puur en onafhankelijk maken en welbegrepen eigen belang uitsluiten. Samenwerking met alle 
andere (concurrerende)  hulpverleningsorganisaties) is hierbij onontbeerlijk. Anders blijft het 
koffiedik kijken en elkaar de bal toespelen.
 Zou het Rode Kruis gebaat zijn met een achtste grondbeginsel:
”Volstrekt Partijdig zijn, indien ons hulpaanbod wordt misbruikt door vijandig gezinde 
elementen”.

Anneke Tilanus-Bakker
Vrijwilliger Rode Kruis. 
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