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cORRelAtie finAnciële Steun en geWelD
      Geld maakt NIET gelukkig   
      D O O r  S AVA S O r D A

Op 17 december 2007 besloten meer dan 90 landen en ngo’s in Parijs 
om de gigantische som van 7,4 miljard dollar aan de Palestijnse 
Autoriteit te schenken, over een periode van drie jaar. Raar maar 

waar, de Palestijnse premier Fayyad had eigenlijk slechts 5,6 miljard dollar 
gevraagd… 
De conferentie was bedoeld als ‘economische tegenhanger’ voor de 
internationale top in Annapolis.
In de marge van deze fondsenwerving ontstond er een kleine discussie 
over de onbedoelde - en vaak fatale - gevolgen van vroegere financiële 
ondersteuningscampagnes. studie daarvan brengt een correlatie aan het 
licht tussen buitenlandse financiering en oplaaiend geweld. De hulp op zich 
veroorzaakt natuurlijk geen geweld, maar draagt bij tot het ontstaan van een 
cultuur van corruptie, wanbestuur (wie wil nog werken) en terrorisme. De 
fatale gevolgen hiervan ondervonden Israëli’s en Palestijnen aan den lijve de 
voorbije tien jaar.
De in Parijs afgesproken hulp is de kers op de taart van een ononderbroken 
internationaal ondersteuningsprogramma ten voordele van de Palestijnen, 
waarbij zij ongetwijfeld de internationale koploper zijn: ze ontvangen per 
inwoner de meeste hulp. 

gebieden die het meeste internationale hulp ontvangen
In tegenstelling tot Congo dat een éénmalige dotatie kreeg, is massale 
hulpverlening aan de Palestijnen al verschillende decennia een gewoonte. 
sinds de oslo-akkoorden van 1993 kregen de Palestijnen tien miljard dollar 
financiële hulp. In de sfeer van interne onlust en geweld van 2006-2007 werd 
de hulp aan de Palestijnen met meer dan 50% opgedreven. Daar bovenop 
overhandigde de Israëlische regering tussen de 300 à 400 miljoen dollar aan 
ingehouden invoerbelastingen. 
Een ‘boost’ voor de ontwikkeling? De Palestijnse monetaire autoriteit george 
Abed verklaarde in 2005 in een publicatie van het Internationaal Monetair 
Fonds dat “heel veel geld pompen op dit moment niet heel veel impact zou 
hebben... het zou een verspilling zijn”. De internationale organisaties en 
diplomaten zijn ongetwijfeld op de hoogte van de problematiek van het 
misbruiken van de fondsen, maar er blijft een manifeste onwil om de diepere 
impact hiervan op de Palestijnse politieke cultuur te onderzoeken.

Correlatie tussen hulp en geweld
vanaf 2000 (het uitbreken van de 2de intifada) neemt het aantal Palestijnse 
moordaanslagen toe. vanaf juni 2002 start Israël met een aantal 
tegenmaatregelen, zoals checkpoints en het actief opsporen van terroristische 
leiders. Als zowel de Israëlische als de Palestijnse slachtoffers in rekening 
gebracht worden, dan blijft de correlatie tussen toegenomen hulp en geweld 
bestaan tot 2007. De samenloop is nog meer uitgesproken als de ontvangen 
hulp vergeleken wordt met alle gepleegde terreuraanvallen. 

Hoe worden de gelden aangewend?
voor de 2de intifada werd de ontvangen internationale hulp aangewend voor 
de ontwikkeling van de infrastructuur en van de economie. Daardoor waren 
in 1999 de ontvangen belastingsgelden aangevuld met enkele leningen, voor 
de Palestijnse autoriteit voldoende om de overheidsuitgaven te financieren. 
Deze toestand van relatieve zelfredzaamheid duurde evenwel niet lang. 
De Palestijnse terreurcampagne van 2000 
maakte een eind aan de drie belangrijkste 
inkomstenbronnen: de importtaksen die via 
Israël geïnd worden, inkomsten uit de taksen 
op de lonen van de Palestijnse arbeiders 
die in Israël werken en de binnenlandse 
belastingsinkomsten.
omdat de Palestijnse leiders geen werk 
maakten van het beteugelen van het 
terrorisme besloot Israël om de geïnde 
invoertaksen achter te houden. De 
internationale gemeenschap besloot daarop 
om zelf bij te springen. De buitenlandse 
hulp aan de Palestijnen verdubbelde 
van 482 miljoen dollar in 2000 tot 929 
miljoen dollar in 2001. In 2001 ging 58% 
hiervan rechtstreeks naar de Palestijnse 
staatskas en slechts 20% naar specifieke 
ontwikkelingsprogramma’s, met alle kwalijke 
gevolgen voor de levensstandaard van de 
Palestijnse bevolking. Deze trend zet zich 
nu nog door, slechts 20% van het geld gaat naar ontwikkelingsprojecten, de 
rest betaalt de lonen en pensioenen. Wie wil er nu nog gaan werken voor z’n 
brood?

belgië 
België was één van de deelnemers op de donorconferentie in Parijs. ons land 
werd vertegenwoordigd door staatssecretaris vincent van Quickenborne 
(open vlD) en heeft zich geëngageerd voor 86 miljoen euro. Dit bedrag is 30% 
hoger dan de steun die in 2007 werd gegeven. Het Belgische bedrag omvat 
zowel de directe bilaterale hulp als de Belgische bijdrage aan een multilateraal 
programma, namelijk de UNRWA en de financiering van Ngo’s. Een gemengde 
commissie heeft de opdracht om met de Palestijnse autoriteit een “indicatief 
samenwerkingsprogramma” voor de periode 2008-2011 uit te werken. 
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De Palestijnen zijn al decennia lang de ongekroonde koning van de internationale 
hulpverlening. Savasorda verdiepte zich in een studie van Steven Stotsky, een onderzoeker bij 

CAMERA, ‘the Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America’. Stotsky onderzocht 
de financiële ondersteuning aan de Palestijnen. De resultaten van zijn studie, ‘Does Foreign Aid  

Fuel Palestinian Violence, Middle East Forum, summer 2008’, zijn op zijn minst verbazingwekkend. De 
conclusies hebben de internationale pers echter niet gehaald. Voor Savasorda reden genoeg om ermee voor 

de dag te komen.

land bedrag per inwoner (US$)
Congo 362
West Bank en gaza 304
Timor-leste 189
Nicaragua 144
serbië en Montenegro 140
Jordanië 115
Macedonië 113
bron: berekeningen gebaseerd op gegevens van de
World Bank Development Indicators Data Base, 2005
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Hoe de effectieve controle op de aanwending van de gelden zal gebeuren 
kwamen we niet te weten. Hopelijk zal de commissie niet nalaten om de 
nodige controlemechanismen te voorzien. op de Ngo’s moeten we hiervoor 
niet rekenen: zij blijven in hun eenzijdige  denkpatroon vastgekluisterd en 
willen vooral de “druk op Israël opvoeren om de beperkende maatregelen af 
te bouwen” (Brigitte Herremans, Q&A De donorconferentie voor de Palestijnse 
gebieden, Broederlijk Delen, Pax Christi Vlaanderen). Hun eenzijdige houding 
van welwillende hulpverlening gekoppeld aan een naïef begrip en empathie 
voor de ‘slachtoffers’ is eerder een element dat de vastgestelde wantoestanden 
in stand houdt dan afremt. Blijft een effectieve controle afwezig, dan zal er 
van de mooie bedoeling van de conferentie om “een onmiddellijke steun biede 
n voor de ganse Palestijnse bevolking en een aanmoediging voor die Palestijnen, 
die een vreedzame co-existentie met Israël nastreven”( Karel De Gucht, De 
donorconferentie Palestina) niet veel terechtkomen... 

Meer “blauw op straat” maar niet minder terreuraanslagen
Het aantal overheidsambtenaren in dienst van de Palestijnse autoriteit is 
voortdurend toegenomen: in 1999 waren er 98.500, in 2002 steeg het aantal 
tot 125.000 en verder tot 168.319 in 2007. De helft daarvan bestaat uit politie 
en veiligheidsdiensten. Bovendien bevestigde het Jordaanse ministerie 
van Buitenlandse Betrekkingen de plannen om de Palestijnse politie op 
de Westbank uit te breiden van 7.000 tot 50.000 manschappen. Daardoor 
zou een politiemacht van een ongeziene grootte op de been gebracht 
worden. Het kostenplaatje zou verschillende miljarden duurder uitvallen 
dan het in Parijs toegezegde bedrag. Nochtans heeft een toename van het 
veiligheidspersoneel nog nooit een afname van het aantal terreuraanslagen 
tegen Israël tot gevolg gehad. Integendeel, de geschiedenis van de intifada 
wijst uit dat het aantal terroristische aanslagen juist toenam van 1999 tot 
2002, in een periode wanneer het aantal veiligheidsmensen verdubbelde.
Niet alleen slaagden de ordediensten er niet in om terreurdaden te voorkomen, 
maar bovendien spanden deze in een aantal gevallen samen met terreurgroepen. 
zo bijvoorbeeld stapte op 30/01/2004 een Palestijnse politieagent  die lid was 
van de Al Aqsa Martelarenbrigade,  als zelfmoordterrorist op een volle bus 

in Jeruzalem. Resultaat: tien Israëli’s gedood. 
De Noorse defensiespecialist Brynjar lia 
stelt in zijn boek “A Police Force without a 
State”, dat het Palestijnse leiderschap bij 
de rekrutering van zijn politieagenten de 
voorkeur geeft aan mensen die in Israëlische 
gevangenissen zaten wegens terreurdaden. 
zo wordt het politieapparaat geen apolitiek 
orgaan om de orde te handhaven, maar 
maken extremisten er een instrument van 
om hun politieke aspiraties na te streven. De 
vaststellingen van lia kunnen een mogelijke 
verklaring zijn van de vastgestelde correlatie 
tussen buitenlandse hulp en geweld.

Controle op de aanwending van de hulp?
In 2003 stelde de Wereldbank in zijn rapport 
over de Westbank en gaza vast dat er een 
probleem was met de aanwending van 
de internationale hulp. Nochtans had de 
Wereldbank begrip voor de heroriëntering 
van de hulpfondsen. De donoren hadden 

geen keuze want de totale ineenstorting van de Palestijnse Autoriteit zou 
ongetwijfeld leiden tot een algemene verarming van de bevolking, waardoor 
alle hoop op een verzoening verloren zou gaan. 
In juni 2002 publiceerde het IDF (Israeli Defense Force) een document waarin 
het berekende dat de Palestijnse Autoriteit 55 à 65 % van het budget nodig 
had om legitieme overheidsactiviteiten te financieren. Jaarlijks werd, volgens 
de studie, zo’n honderd miljoen dollar afgeleid naar terroristische activiteiten. 
Documenten die tijdens de operatie “Defensive shield” in 2002 in beslag werden 
genomen bewijzen de betrokkenheid van Palestijnse veiligheidsdiensten in 
terroristische activiteiten. Uit de ondervraging van Fatahleider Nasser Aweis 
(2002) blijkt dat er banden bestaan tussen de terreurorganisatie Tanzim en de 
Palestijnse nationale veiligheidsdienst. veiligheidsofficieren gaven niet alleen 
instructies in het maken van bommen maar bovendien werd Yasser Arafat 

daar persoonlijk regelmatig van op de hoogte gebracht. Terroristen kregen 
ook een salaris uitgekeerd van de nationale veiligheidsdiensten. 
Heel wat organisaties worden via andere internationale kanalen gesponsord, 
los van de Westerse wereld. Iran en saoudi-Arabië spelen hierin een belangrijke 
rol, maar hierover is geen exact cijfermateriaal beschikbaar. 

wat veranderde tussen 2000 en 2007?
De genereuze financiële steun die op de donorconferentie beloofd werd, 
is bedoeld om het Palestijns leiderschap in de Westbank te versterken, 
na de gewelddadige uitdrijving van Fatah uit gaza. De Westerse landen 
beschouwen het politieke bestuur in de Westbank als gematigd. Premier 
salam Fayyad wordt gezien als een technocraat die zal zorgen voor 
transparantie in de overheidsfinanciën. Nochtans heeft het Palestijnse 
bestuur ook op de Westbank nog steeds gewapende milities in dienst, 
waarbinnen terreurgroepen 
ondergebracht zijn. Het is 
onduidelijk in welke mate 
Abbas en Fayyad deze 
milities onder controle 
hebben. De militaire 
bevelvoerder van de IDF 
troepen op de Westbank, 
generaal-Majoor gadi 
shamni verklaarde onlangs 
aan President shimon Perez 
dat “zonder de massale 
aanwezigheid van het IDF 
in de Westbank, Hamas het 
overheidsapparaat en de instellingen in enkele dagen zou overnemen”.
De massale steun kwam er ondanks de Palestijnse weigering om enige 
verantwoordelijkheid te tonen voor het lanceren van raketten op Israëlische 
doelwitten. Alleen al in 2006 en 2007 (toen Fatah nog aan de macht was in 
gaza) raakten 1.719 rakettenI sraëlisch grondgebied. 
Enkele Palestijnse prominenten hebben hun bezorgdheid geuit over het 
besteden van internationale hulp om de Palestijnse overheidsdiensten te 
financieren. De Palestijnse monetaire specialist Abed vindt dat de Palestijnen 
eerder buitenlandse investeringen nodig hebben dan financiële hulp. James 
Prince, de adviseur van het Palestijnse investeringsfonds stelde in The san 
Francisco Chronicle, (september 2005) dat “veel van de donoren programma’s 
niet alleen hun doel voorbijschieten, maar de economie zelfs schaden”. 

Conclusie
De massale injectie van internationale hulp ten behoeve van de Palestijnse 
Autoriteit van eind 2000 tot 2002 viel samen met een toename van het geweld 
tegen Israël. De stijging van de hulpverlening in 2005-2006 liep parallel 
met toenemend intern geweld in Palestina. Dit lijkt de veronderstelling te 
bevestigen dat het geld nog altijd zijn weg vindt naar de militante groepen, 
die hierdoor in staat zijn om de nodige wapens aan te schaffen en om de 
militieleden te betalen. Alhoewel er een duidelijk correlatie is, is dit geen 
bewijs voor een oorzakelijk verband. Het bewijst evenmin dat er een direct 
verband is. Het lijkt eerder waarschijnlijk dat de toegenomen internationale 
hulpverlening het Palestijns geweld via verschillende tussenstappen in stand 
houdt. 
Het blijkt dat fondsen kunnen omgeleid worden om terroristische activiteiten 
te ondersteunen. Het Palestijnse leiderschap ontloopt op die manier ook alle 
verantwoordelijkheid voor falende belastingsinkomsten ten gevolge van de 
economische consequenties van een klimaat van terreur. Het feit dat heel 
wat mensen zich kunnen nestelen in een ‘zekere’ baan bij de overheid (op 
kosten van het buitenland) is geen stimulans voor een klimaat van dynamisch 
ondernemen, noch voor de economische ontwikkeling. Terwijl dergelijke 
succesvolle ondernemers nu juist wel een matigende factor kunnen zijn. 
De Palestijnen hebben als geen ander belang bij interne rust en goede 
commerciële banden met mogelijke klanten, ja ook met Israël.

Savasorda is het pseudoniem van een kleine groep medewerkers van Joods Actueel die de 
media, en vanaf nu ook maatschappelijk relevante topics, onder de loep nemen. Savasorda 
(’Hoofd van de wacht’) was een Joods-Spaanse geleerde, leefde in Barcelona en was DE 
persoon die voor het eerst de volledige oplossingen van de tweedemachtsvergelijkingen 
naar Europa bracht.
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