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Inleiding 

Wereldwijd is het aantal gewapende conflicten geleidelijk afgenomen sinds de piek aan het 
einde van de Koude Oorlog. Toch waren er in 2010 nog steeds meer dan 30 conflicten actief 
(UCDP, 2010). Die hedendaagse conflicten spelen zich overwegend af binnen staten: de 
laatste acht jaar werd er slechts een conflict gevoerd tussen staten – de grensoorlog tussen 
Djibouti en Eritrea in 2008 (Harbom & Wallensteen, 2010, p.503). Een groot en groeiend 
aandeel van die interne gewapende conflicten zijn bovendien hervallende conflicten: 
conflicten die na periodes van vrede opnieuw opflakkeren (eng.: conflict recurrence – de 
term die verder in dit artikel zal gebruikt worden; Elbadawi, 2008, p. 454; Hewitt et al., 2010, 
p. 19; Walter, 2010, p. 2). Die categorie van conflicten vertoont dus een omgekeerde 
tendens in verhouding tot de algemene daling, waardoor haar relatieve belang sterk is 
toegenomen sinds de jaren negentig. De schijnbare onoplosbaarheid van dergelijke 
conflicten is verontrustend, niet enkel omwille van hun stijgende belang in de internationale 
context maar ook omwille van onderliggende redenen. 

Een recente benadering van de conflict problematiek vertrekt vanuit de rol van horizontale of 
groepsongelijkheden in de aanloop naar en tijdens conflicten (o.a.: Stewart, 2002; Ostby, 
2006; Langer et al., 2012). Er is echter nog verrassend weinig systematisch onderzoek 
gedaan naar de rol van horizontale ongelijkheden in post-conflict situaties en hun impact op 
het slagen of falen van de transitie naar vrede. Dit artikel beoogt dit hiaat te vullen 
doormiddel van een systematische beleidsanalyse van post-conflict situaties.  

In hoofdstuk 1 wordt aan de hand van een literatuuroverzicht de problematiek van conflict 
recurrence als fenomeen in de realiteit en als academisch studieobject behandeld. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 het concept ‘conflict recurrence’ verduidelijkt en formuleren 
we een typologie waarbinnen we het onderzoeksopzet van dit artikel situeren, gevolgd door 
de methodologische operationalisering van het model. In hoofdstuk 3 worden de bevindingen 
van de analyse gepresenteerd, waarna hoofdstuk 4 overgaat tot een kritische evaluatie van 
de bevindingen vanuit de rol van de internationale gemeenschap. Ten slotte worden de 
implicaties van dit onderzoek samengevat in de conclusie.  
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1. Conflict als recurrence: een ‘nieuw’ probleem  

De verschuiving naar een ‘nieuw’ soort conflicten (hervallende, interne gewapende 
conflicten) voedt heel wat problemen in het veld en is daarnaast in de literatuur gekoppeld 
aan theoretische en methodologische problemen.  

Een eerste blik op de data suggereert dat noch het beleid van de nationale overheden noch 
de inspanningen van de internationale gemeenschap erin slagen een duurzame oplossing te 
implementeren. Dit terwijl we er sinds het einde van de Koude Oorlog1 wel steeds beter in 
worden nieuwe conflicten (internationaal en intern) te voorkomen: terwijl het aantal conflicten 
vanaf 1990 tot 2010 daalde van vijftig tot vijfendertig (UCDP, 2010), steeg in die periode het 
aandeel conflicten in landen met een voorgaand conflict van 67% tot 90% (Walter, 2010, 
p.2). Ondanks die verschuiving werd ook in de beleidspraktijk en in het academisch 
onderzoek lange tijd slechts geringe aandacht besteed aan conflict recurrence.  

In de beleidspraktijk signaleerde de oprichting van de Peacebuilding Commission (PBC) in 
2005 als subsidiair VN orgaan een erkenning van het probleem. Het mandaat, bepaald in 
A/RES/60/180, is gericht op het “samenbrengen van alle relevante actoren (…) om de 
aandacht te vestigen op de nodige inspanningen inzake heropbouw en opbouw van 
instituties die noodzakelijk zijn voor het herstellen van de vrede na conflictsituaties en (…) 
doormiddel van geïntegreerde strategieën een basis vormen voor een duurzame 
ontwikkeling.” (A/RES/60/180 - eigen cursivering). Vier van de zes landen die op dit moment 
op de PBC agenda staan zijn landen die tijdens de laatste twintig jaar meerdere of 
sporadische interne gewapende conflicten ondergingen (Burundi, Centraal-Afrikaanse 
Republiek, Liberia en Sierra Leone). De overige twee (Guinee en Guinee-Bissau) 
ondergingen in dezelfde perioden staatsgrepen en geweld van kortere duur en lagere 
intensiteit. 

Pas omstreeks 2000 werd het eerste academische onderzoek gepubliceerd dat zich 
specifiek op conflict recurrence richtte. In ‘Explaining the Stability of Negotiated Settlements 
to Civil Wars’ haalde Caroline Hartzell (1999) indirect het belang van conflict recurrence aan 
in het kader van haar onderzoek naar het beëindigen van burgeroorlogen. Ook Micheael 
Doyle & Nicholas Sambanis  (2000) en Caroline Hartzell & Matthew Hoddie (2001) verwezen 
naar het hervallen van dezelfde conflicten. Onderzoek naar conflict recurrence groeide 
hierna snel en met het verschuiven van de onderzoeksfocus naar recurrence als autonoom 
onderzoeksvoorwerp is er op korte tijd een aparte niche ontstaan binnen conflict research.  

1.1. Literatuuroverzicht 

In wat volgt wordt een overzicht van recente studies over conflict recurrence gegeven, met 
aandacht voor de gehanteerde concepten, theorieën en methodologie. De opsomming is in 
geen geval exhaustief maar heeft voornamelijk als doel een bondige weergave van het 
onderzoeksveld te geven en inzicht te bieden in de verregaande compartimentering ervan.  

In ‘Conflict Relapse and the Sustainability of Post-Conflict Peace’ beargumenteert Barbara 
Walter (2010) dat de geloofwaardigheid van politieke instituties verklaart waarom sommige 
landen uit de vicieuze cirkel van conflict ontsnappen en andere niet (Walter, 2010, p.8). 
Conflict recurrence wordt overeenstemmend met de gebruikte Armed Conflict Dataset (ACD) 
dataset gedefinieerd als  “any increase in battle deaths over 25 after a two year interval” 

                                                 
1 Die verschuiving kan aan drie oorzaken toegekend worden. Ten eerste resulteerde het wegvallen van de 

ideologische breuklijnen in een grotere zichtbaarheid van etnopolitieke conflicten (De Vos et al., 2011, p.124; 

Gurr, 1996, p.55 en 69). Daaruit vloeiden, ten tweede, nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking 

inzake preventie en resolutie van conflicten voort, gefaciliteerd door de meer coöperatieve houding van de 

grootmachten in de VN Veiligheidsraad (Bellamy & Williams, 2010, p. 93; Collier & Hoeffler, 2008, p. 461; 

Mack, 2008, p.79). Ten derde was er vanaf het einde van de Koude Oorlog een significante stijging van power-

sharing pacten als oplossing voor conflicten (o.a.: Jarstad & Nilsson, 2008, p. 221; Binningsbo, 2011, p.70).  
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(Walter, 2010, p. 10). Aan de hand van een kwantitatieve analyse worden governance 
variabelen getest en gecontrolleerd tegenover de theorie van opportuniteitskosten 
(rebellenrekrutering, -financiering, repressieve capaciteit van regimes) en grievance 
mechanismen (economische onderontwikkeling, etnische/religieuze diversiteit). De 
governance hypothese wordt ondersteund met de bevinding dat volgende variabelen de 
kans op recurrence significant verkleinen: een formele grondwet; levensverwachting (als 
maatstaf voor economische context) en een hogere score op de Country en Policy 
Institutional Assessment (CPIA) van de Wereldbank (Walter, 2011). 

Volgens Collier en Hoeffler (2008) is het risico op conflict recurrence verbonden aan de 
haalbaarheid (feasibility/opportunity) ervan: de stelling luidt dat wanneer een conflict mogelijk 
is, de kans vergroot dat het uitgevochten zal worden. Het belangrijkste kenmerk van een 
burgeroorlog is voor hen het ontstaan en voortbestaan van een rebellenleger (Collier & 
Hoeffler, 2008, p. 464), die het belang van militaire en economische middelen in de post-
conflict omgeving onderstrepen (ibid., p. 465). Een echte definitie van conflict recurrence 
wordt niet gegeven. Een kwantitatieve analyse met de Correlates of War (CoW) dataset 
wordt uitgevoerd met de duurtijd van vrede als afhankelijke variabele. Twee causale 
argumenten, feasibility/opportunity en motivatie/grievance, worden getest aan de hand van 
respectievelijk economische en peacekeeping variabelen en politieke en sociale variabelen:. 
De variabelen die als significant voor vrede naar voor komen, in bevestiging van de 
feasibility/opportunity hypothese, zijn voornamelijk van economische en militaire aard: o.a. 
BNP per capita; BNP per capita groei; uitgave van VN peacekeeping missie (Collier & 
Hoeffler, 2008). 

Mason, Gurses, Brandt en Quinn (2011) coderen recurrence wanneer “a new civil war occurs 
after all civil wars in a nation have ended” (Mason et al., 2011, p.180). Ze vertrekken van 
zowel grievance, greed/opportunity als mobilisatie theorieën van conflict. De hypothese stelt 
dat de duurtijd van vrede na burgeroorlogen afhangt van de al dan niet blijvende 
aanwezigheid van meervoudige soevereiniteit in combinatie met de mate waarin negatieve 
stimulansen ontstaan voor dissidente groepen. Op basis van data van Sambanis (2004) 
worden drie groepen van variabelen getest: eindtypes van het vorige conflict, nationale 
kenmerken (zoals etnische fractionering en mate van democratie) en de kosten en baten van 
het heropnemen van conflict (bepaald door de intensiteit en duurtijd van het vorige conflict, 
de grootte van het leger en de socio-economische ontwikkeling). De hypothese wordt 
bevestigd met de bevinding dat het eindtype van het vorige conflict (overheidsoverwinning en 
een langdurig akoord) meervoudige soevereiniteit verhindert en de duurtijd van een oorlog 
en VN peacekeeping (kosten v baten) de negatieve  stimulans verkleint en daarmee de 
duurtijd van de vrede verlengt (Mason et al., 2011). 

Hartzell & Hoddie (2003; 2007) stellen de vraag of power-sharing instituties in 
onderhandelde akkoorden de motivatie voor gewapend conflict vermindert. In hun studies 
analyseren zij de duurtijd van vrede na verdragen (Hartzell & Hoddie, 2007; 2003). Enerzijds 
testen ze daarbij een onderhandelingmodel, met variabelen over de opname van 
verschillende power-sharing dimensies, en anderzijds testen ze in later onderzoek de 
daadwerkelijke implementatie (Hartzell & Hoddie, 2007). Die variabelen worden 
gecontrolleerd tegen conflictvariabelen: o.a. intensiteit, duurtijd en strijdigheid. Aan de hand 
van een kwantitatieve analyse op basis van de CoW dataset en kwalitatieve casestudies 
vinden zij bevestiging dat power-sharing significant de duurtijd van vrede verlengt, net zoals 
de implementatie van het akkoord, de mate van economische ontwikkeling en de 
aanwezigheid van een derde partij om het akkoord af te dwingen (Hartzell & Hoddie, 2003; 
2007). 

Binningsbo (2011) definieert conflict recurrence als “the end of postconflict peace (…)” na 
een tweejarig interval (Binningsbo, 2011, p.89). Haar causale argumentatie is drieledig, 
namelijk dat (a) power-sharing in politieke instituties het risico op het falen van vrede 
verminderd door de invloed van politieke inclusie en decentralisering op identiteit, motivatie 
en opportuniteit van rebellen; (b) dat conflicten gevochten over grondstoffen moeilijker te 
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beëindigen zijn en meer kans hebben op herval en (c) dat het delen van rijkdom stabiele 
vrede kan brengen. Net als Hartzell & Hoddie (2007) gaat Binningsbo dus een stap verder 
door ook te kijken naar beleidsaspecten. Een kwantitatieve analyse van conflict episodes uit 
de ACD dataset, waarbij recurrence continu wordt gemeten (d.w.z. zonder vast 
referentietijdstip na het beëindigen van conflict), bevestigt dat volgende variabelen het risico 
op recurrence verkleinen: (overheids)overwinning; landhervorming na grondstofconflicten; 
VN peacekeeping (Binningsbo, 2011). 

Jarstad & Nilsson (2008) leggen zich volledig toe op beleidsfactoren bij het onderzoek van 
de eigenlijke implementatie van akkoorden. Zij hanteren een engere definitie van recurrence 
dan andere onderzoekers door zich te beperken tot conflicten tussen dezelfde partijen: “if the 
government and one or more of the rebel groups that have signed the deal engage in post-
settlement armed conflict that reaches at least 25 battle-related deaths in one calender year” 
(Jarstad & Nilsson, 2008, p.212-213). Hun hypothese stelt dat de implementatie van militaire 
en/of territoriale pacten het risico op falen van post-conflict vrede vermindert omwille van 
hogere signaalkosten. Die stelling zien zij bevestigd in een kwantitatieve analyse van hun 
IMPACT dataset waarbij recurrence gemeten wordt op een vast referentietijdstip 5 jaar na 
het einde van een conflict (Jarstad & Nilsson, 2008). 

Frances Stewart (2002) en de literatuur over horizontale of groepsongelijkheid tenslotte 
kijken vanuit een beleidsperspectief naar conflict recurrence. Zij vertrekken van de premisse 
dat de interactie tussen grievance en  groepsidentiteiten een belangrijke mobiliserende factor 
is. De nadruk ligt in hun onderzoek op wat de implicaties van het (post-conflict) gevoerde 
sociale, economische en politieke beleid voor die groepsongelijkheid en duurzame vrede zijn 
(Stewart, 2002; Langer et al., 2011).  

Uit dit (zij het erg gesynthetiseerde) literatuuroverzicht komt de sterke mate van differentiatie 
in dit onderzoeksdomein naar voor wat betreft het concept conflict recurrence, tijdsspanne 
van gemeten data, gehanteerde methode (waarbij hier nog niet wordt geraakt aan verschillen 
binnen de methodes), theoretisch perspectief, causale mechanismen en geselecteerde data. 
Het gevolg van die verschillen wordt verduidelijkt in tabel 1.1.: de zes aangehaalde studies, 
slechts een kleine greep uit het onderzoeksdomein, variëren in hun vaststelling van 
recurrence van 35 tot 57 %. Een dergelijke mate van verschil in de afhankelijke variabele zal 
ongetwijfeld tot een moeilijke discussie leiden over de rol van de verschillende onafhankelijke 
variabelen. 

Tabel 1.1. Percentage recurrence per studie 

auteur periode # cases % recurrence 

Binningsbo (2011) (b) 1946-2006 254 46 % 

Mason et al. (2011) 1945-1999 98 49 % 

Walter (2010) 1945-2009 103 57 % 

Collier & Hoeffler (2008) 1960-2002 74 45 % 

Jarstad & Nilsson (2008) 1989-2004 83 35 % 

Hartzell & Hoddie (2007) 1945-1999 49 37 % 

Bron: eigen werk. 

1.2. Situatie van het huidige onderzoek 

Het bestaande onderzoek naar de oorzaken van conflict recurrence vertoont – mede omdat 
het een recent onderzoeksdomein is dat onderzoekers uit verschillende achtergronden 
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aantrekt – belangrijke tekortkomingen op twee punten. Enerzijds treedt door het gebrek aan 
een duidelijke definitie en typologie verwarring op in de theoretische onderzoeksfocus. 
Anderzijds vinden we aanzienlijke methodologische inconsistenties in de dataselectie en 
meetmethoden.  

1.2.1. Theoretische problematiek 

Onderzoek naar conflict recurrence is zoals reeds eerder aangehaald gecompartimenteerd 
en blijft steunen op diverse academische disciplines vertrekkend vanuit eigen benaderingen 
en theoretische kaders. Bijgevolg wordt de literatuur gekenmerkt door een diffuse 
theorievorming met aanzienlijke lacunes in de formulering van de afhankelijke en 
onafhankelijke variabelen. Dat vormt op zich geen probleem, maar het bemoeilijkt wel de 
onderlinge dialoog in de literatuur – een belangrijk proces in de ontwikkeling van elk 
onderzoeksdomein – en leidt vaak tot intransingente argumentaties.  

Ten eerste varieert de unit of analysis binnen de literatuur. Hoewel de onderzoekers in 
dezelfde richting denken (d.w.z. vanuit de vraag naar conflict recurrence –net daarom kan dit 
als apart onderzoeksdomein gezien worden), wordt het achterliggende concept op erg 
diverse manieren benaderd, met name: als recurrence (o.a.: Hartzell & Hoddie, 2003;Walter, 
2010), als duurtijd van de vrede (o.a.: Collier & Hoeffler, 2008; Mason et al., 2011) en als 
post-conflict ontwikkeling (o.a.: Doyle & Sambanis, 2000; Brown et al., 2011). Soms blijft de 
definitie ook gewoon vaag: Collier en Hoeffler definiëren recurrence als “the beginning of a 
new [conflict]” (Collier & Hoeffler, 2008, p.467). In de literatuur geraadpleegd in aanloop naar 
dit artikel werden, ter illustratie, slechts twee paar (op zeventien) gelijklopende definities 
gevonden: Doyle & Sambanis (2004) en Mason et al. (2011), en Walter (2010) en 
Binningsbo (2011).  

Een tweede en deels hieruit voortvloeiend probleem is dat de onafhankelijke variabelen en 
causale mechanismen vaak idiosyncratische interpretaties volgen. Het aantal variabelen dat 
in verband gebracht wordt met conflict recurrence is overweldigend – maar roept tegelijk veel 
vragen op, want de correlaties zijn sterk afhankelijk van het gevolgde theoretisch perspectief 
en hebben bijgevolg een beperkte betrouwbaarheid over studies heen. Het eigenlijke 
probleem ligt hier bij het gebrek aan een duidelijke typologie of referentiekader, op basis 
waarvan de bestaande theorieën en mechanismen geëvalueerd kunnen worden als startpunt 
voor de academische dialoog. 

1.2.2. Methodologische problematiek 

Ook de reikwijdte en de verwerking van de data leiden tot problemen in de interpretatie van 
en tussen de literatuur.  

Ten eerste zijn de geanalyseerde data – die reeds een variërende definitie van recurrence 
hanteren – veelal beperkt in beschikbaarheid en tijd (Collier & Hoeffler, 2008, p.467 en 
Walter, 2010, p.13). De interpretatie van die bevindingen wordt belemmerd door een gebrek 
aan data voor veel observaties, een veel voorkomend probleem bij het bestuderen van 
conflictengebieden2. Daarnaast verschilt de geanalyseerde tijdsperiode als gevolg van het 
gebrek aan data maar ook door “cherrypicking”: wanneer de onderzoeker de best passende 
data voor de theorie kiest en de vooropgestelde argumentatie onderwerpt aan een most-
likely test (King et al., 1994, p.209). Het probleem is hier niet zozeer het gebrek aan data 
maar de gebrekkige argumentatie voor de keuze. Figuur 1.1. illustreert het probleem van de 
tijdsperiodes in recent toonaangevend onderzoek.  

                                                 
2 De overheid is in deze gebieden per definitie zwak, de situatie laat nationale of internationale organisaties niet 

toe de gegevens op het terrein te verzamelen, of de gegevens zijn weinig betrouwbaar. 
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Figuur 1.1.  Tijdsafbakening in conflict recurrence studies 

 

Bron: eigen werk. 

Ten tweede is er een algemene trend naar kwantitatief onderzoek en casestudies van 
succes (overigens niet enkel in dit onderzoeksdomein). De beperkingen van kwantitatieve 
analyses zijn drievoudig. Eerst en vooral worden statistische methodes en genalyseerde 
variabelen makkelijk gemanipuleerd in functie van het hoger aangehaalde “cherrypicking”. 
Daarnaast is elk conflict in zekere mate uniek: geen uniforme set van indicatoren verklaart 
elk conflict. De vraag is dan hoe die individualiteit kan erkend en verzoend worden met de 
overkoepelende (theoretische/abstracte) context van conflict recurrence. Ten slotte zijn 
kwantitatieve analyses afhankelijk van de beschikbare data – en die beslaat voornamelijk de 
politieke, economische en veiligheidsdimensie, maar zo goed als geen socio-economische 
aspecten – de kans bestaat dus dat er achterliggende verklarende variabelen zijn die niet 
opgepikt worden in de analyse.  

1.3. Onderzoeksvraag  

In dit eerste hoofdstuk werd uiteengezet hoe een aantal methodologische en theoretische 
problemen in onderzoek naar conflict recurrence leiden tot moeilijk compatibele 
uitgangsposities in het academisch debat en tot onderbelichte aspecten in de analyse van 
conflict recurrence. Dit artikel beoogt enerzijds verder te bouwen op het groeiende 
onderzoekscorpus naar conflict recurrence met een aanzet tot opheldering van de 
genoemde problemen en anderzijds bij te dragen tot nieuwe academische inzichten 
betreffende mogelijk onderbelichte oorzaken. In het bijzonder is in de probleemstelling 
achtereenvolgens vastgesteld dat er nood is aan een verduidelijking van de afhankelijke 
variabele als conflict recurrence en meer academische aandacht voor het socio-
economische beleidsvraagstuk achter conflict recurrence. 

De theorie van horizontale ongelijkheid (HI) van Stewart (2002) – die verder uiteengezet zal 
worden in hoofdstuk  2 – biedt een uitgelezen kader voor het behandelen van deze 
tekortkomingen. De HI benadering combineert een een aandacht voor beleidsaspecten met 
een structurele belichting van verschillende dimensies (politiek, economisch, cultureel, 
sociaal) in post-conflict situaties. Tegelijk blijven er nog belangrijke hiaten in de literatuur 
over horizontale ongelijkheden, meerbepaald over hun invloed op conflict recurrence en de 
rol die socio-economische HI mogelijk spelen. Dit leidt tot de onderzoeksvraag van dit artikel: 
we willen nagaan of er een verband is tussen het beleid inzake socio-economische 
horizontale ongelijkheden en conflict recurrence?  

2. Conceptueel kader en onderzoeksoperationalisering  

Het eerste deel van het antwoord op de gestelde onderzoeksvraag bestaat erin de 
concepten en methodologie van dit artikel af te bakenen. Als vertrekpunt werd reeds een 
overzicht gegeven van de literatuur (cf. Supra, p.2). Om een antwoord te geven op de 
conceptuele variëteit en inconsistenties in de huidige literatuur gaan we eerst dieper in op de 
definitie van het concept recurrence om daarna een typologie van causale mechanismen op 
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te stellen. Vervolgens wordt de onderzoeksmethode geoperationaliseerd. Het opstellen van 
die typologie en de onderzoeksmethode moet helpen om dit onderzoek te kaderen en van 
daaruit een beargumenteerde keuze te maken voor het verdere verloop van het onderzoek .  

2.1. Conceptueel kader 

2.1.1. De afhankelijke variabele: conflict recurrence 

Het concept ‘conflict recurrence’ bestaat uit twee sequentiële lagen: ‘conflict’ en ‘recurrence’, 
wat de complexiteit en de grote mate van differentiatie in de conceptualisering verklaart. Om 
tot een werkbare definitie van conflict recurrence te komen dienen we in een eerste stap dus 
stil te staan bij de grondslag van het concept: wat is een ‘intern gewapend conflict’? In de 
literatuur worden verschillende definities aangehaald, grotendeels onder te brengen in drie 
stromingen.  

“A contested incompatibility that concerns government or territory or both, where the use of 
armed force between two parties results in at least 25 battle-related deaths in a year. Of 
these two parties, at least one has to be the government of a state.” (Uppsala/Prio UCDP 
Armed Conflict Dataset (ACD): o.a. Harbom & Wallensteen, 2010) 

“The conflict produced at least 1000 battle deaths per year; the central government was one 
of the parties to the conflict; there was effective resistance on the part of both the national 
government and its adversaries during the course of the conflict; and the conflict occurred 
within a defined political unit.” (Correlates of War Project (CoW): o.a. Gleditsch, 2004) 

“A civil war is an armed conflict that caused more than 1000 battle deaths overall and in at 
least a single year; that represented a challenge to sovereignty of an internationally 
recognized state; and occurred within the recognized boundary of that state; that involved the 
state as one of the principal combatants; and in which the rebels were able to mount an 
organized military opposition to the state and to inflict significant casualties on the state.” 
(Doyle & Sambanis, 2000) 

De definities, gekoppeld aan drie verschillende datasets, liggen aan de basis van het 
merendeel van de literatuur over interne gewapende conflicten en recurring conflicts. De 
keuze van de definitie bepaalt mee de onderzoeksresultaten, maar hoe kan de keuze voor 
een van de definities verantwoord worden? Het is steeds nuttig op zoek te gaan naar 
elementen van consensus. Zo zijn alle definities opgebouwd rond drie centrale bouwstenen: 
de structurele condities voor interne gewapende conflicten ontstaan wanneer (1a) een 
bepaalde strijdigheid (eng.: incompatibility) gecontesteerd wordt (1b) tussen ten minste twee 
partijen waarvan een de overheid is, wat resulteert in (2) een welbepaald aantal 
gevechtsdoden, gemeten (3) over een bepaalde tijdsperiode. 

We argumenteren in dit artikel dat de keuze voor een definitie geen negatieve selectie voor 
een ‘betere’ tegenover een ‘slechtere’ hoeft te zijn – de drie definities zijn alle immers 
veelvuldig gerepliceerd en gebaseerd op dezelfde bouwstenen. Een goed verantwoordbare 
keuze kan er op gericht zijn zo weinig mogelijk invullingen van die bouwstenen uit te sluiten. 
Hier wordt daarom voor een aangepaste definitie geopteerd vertrekkend van de Conflict 
Termination Dataset (CTD) van het Uppsala/Prio UCDP programma, waarbij de bouwstenen 
ruim worden ingevuld. Zo wordt dataverlies geminimaliseerd en kunnen de resultaten van 
een analyse gedesaggregeerd worden om ze te toetsen tegen andere (meer specifiek 
ingevulde) definities of situaties zoals die eerder vermeld.  

‘Intern gewapend conflict’ wordt daarom gedefinieerd als “(1a) een gecontesteerde 
strijdigheid over een bepaald grondgebied of om regeringscontrole over de hele staat of 
beide, waarbij het gebruik van gewapende macht tussen (1b) (variabele) partijen als 
georganiseerde groepen, waarvan ten minste een de overheid van een staat is, resulteert in 
(2) ten minste 25 gevechtsdoden in een kalenderjaar, geregistreerd (3) vanaf de datum 
waarop die grens overschreden wordt in dat jaar en gedurende een continue periode van 
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jaren waarin dit conflict actief is (conflict episode). De conflict episode is beëindigd wanneer 
ten minste twee jaar de grens van 25 doden niet wordt overschreden”. (eigen definitie 
vertrekkend van Uppsala/PRIO UCDP Conflict Termination Dataset (CTD): Kreutz, 2010, 
p.47 en Walter, 2010, p. 29). Het tweejarig interval is bedoeld om uit te sluiten dat conflicten 
die fluctueren in intensiteit voortijdig als beëindigd gecodeerd worden. 

In een tweede stap definiëren we conflict recurrence, vetrekkend van voorgaande definitie. 
Intuitief lijkt dit simpel: recurrence wordt elke heropflakkering van een conflict zoals 
hierboven gedefinieerd. De situatie is echter complexer dan hiermee zou worden 
voorgesteld. In de literatuur zijn er aanzienlijke verschillen tussen recurrence definities, in die 
mate dat er, enigszins opmerkelijk, zelfs geen convergentie is rond de gevolgde conflict 
definitie/dataset. De definitie van recurrence is een individuele aangelegenheid van de 
onderzoeker, wat leidt tot de problemen vermeld in hoofdstuk 1 (cf. Supra, p.4). Vertrekkend 
van de eerder vastgestelde bouwstenen leert een kort overzicht dat er vooral sterke 
onenigheid is betreffende bouwsteen (1a) de gecontesteerde strijdigheid en (1b) de partijen 
in verhouding tot een vorig conflict (zie tabel 2.1.).  

Bij elk van de drie interpretaties reizen enkele problemen. Definitie (a) repeat war of herhaald 
conflict, houdt geen rekening met de fractionering of organisatieverandering van de 
rebellengroepen. (b) New war geeft daarentegen een erg ruime interpretatie. Om het even 
welk conflict dat in een staat begint waar ooit een vorig conflict was wordt gezien als een 
recurring conflict. In sommige observaties is het verband echter moeilijk vast te stellen, zoals 
bijvoorbeeld tussen het onafhankelijkheidsconflict in Oost-Niger (1995-1997) en de strijd om 
regeringscontrole in dat land tien jaar  later (2007-2008). (c) Continued war of voort-durend 
conflict, is daarom de definitie die het meest verantwoord en praktisch relevant lijkt. Maar 
hier is het probleem dat wanneer het conflict gevoerd wordt over territoriale autonomie 
(grondgebied) we aannemen dat 

bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsstrijd in Aceh (Indonesië) een hervallen was van het 
conflict gevoerd in 

Oost-Timor. Hoewel de meeste auteurs dit niet zo coderen laat de definitie de 
interpretatiemogelijkheid open. Een oplossing is te expliciteren dat het bij conflicten over 
grondgebied om hetzelfde gebied gaat. Op die manier wordt de definitie, in se geldig, 
verduidelijkt. 

 

Tabel 2.1. Definities van recurrence: bouwstenen   ‘gecontesteerde strijdigheid’ en 
‘partijen’ 

Strijdigheid  
 
Partijen  

Zelfde als bij eerder conflict Andere / maakt niet uit 

Zelfde als bij 
eerder conflict 

(a) Repeat War 
Walter (2004); Mukherjee (2006); 
Fortna (2004); DeRouen& 
Bercovitch(2008); Jarstad&Nilsson 
(2008) 

(de facto afwezig) 

Andere / maakt 
niet uit 

(c) Continued War 
Metternich & Wucherpfennig (2011); 
Kreutz (2010); Impliciet: recurrence als 
‘het terugkeren van een conflict’: Walter 
(2010); Hartzell & Hoddie (2003); 
Mason et al. (2011) 

(b) New War 
Quinn et al. (2007); Walter (2004); 
Doyle& Sambanis (2000) 

Bron: eigen werk. 
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De kritische grens van het aantal doden wordt logischerwijs vastgesteld op hetzelfde aantal 
als bij een voorgaand conflict, hier dus op 25. Ten slotte bespreken we nog de start- en 
eindgrens van de meting. De startgrens voor het meten van recurrence komt overeen met 
het einde van de voorgaande conflict episode en is dus eerder al vastgelegd (cf. Supra, p.6). 
De eindgrens, of het moment waarop de post-situatie (vrede of herval) gemeten wordt, is in 
de literatuur afwisselend vastgesteld op twee jaar (Doyle & Sambanis, 2000), vijf jaar 
(Jarstadt & Nilsson, 2008) of als continue meting in dagen of maanden van vrede na het 
vorige conflict (o.a. Collier & Hoeffler, 2008; Walter, 2010). Brown et al. verwachten dat “de 
meeste economieën vijf jaar na het conflict waarschijnlijk teruggekeerd zijn tot een bijna 
normale toestand en dat in de meeste gevallen de post-conflict situatie als beëindigd 
beschouwd kan worden na tien jaar” (Brown et al., 2011, p.7). Daarom wordt hier gekozen 
voor een dynamische meting op verschillende momenten na het einde van het vorige 
conflict. 

Conflict recurrence wordt dan voor het verdere onderzoek gedefinieerd als: “wanneer de 
grens van 25 doden in een kalenderjaar overschreden wordt, na een interval van minimum 
twee jaar en dynamisch gemeten op vijf, tien of meer dan tien jaar na het vorige conflict, 
ongeacht of het conflict zich afspeelt tussen dezelfde partijen zolang ze dezelfde strijdigheid 
contesteren –in het geval van een conflict over grondgebied refererend naar hetzelfde 
gebied”. 

2.1.2. Onafhankelijke variabelen: naar een tweedimensionale typologie van 
conflict recurrence onderzoek 

Nu de afhankelijke variabele is afgebakend, gaan we in op de theorievorming rond 
onafhankelijke variabelen. De causale mechanismen beargumenteerd in de literatuur zijn 
divers (cf. Supra, p.2) en worden eendimensionaal weergegeven – d.w.z.: er wordt geen 
rekening gehouden met de dubbele gelaagdheid van conflict recurrence (cf. Supra, p.5), de 
meeste theorieën vertrekken van causale verklaringen voor intern gewapend conflict, niet 
van conflict recurrence.  

Sommige categorieën van variabelen vallen samen met de traditionele typologie voor de 
verklaring van intern gewapend conflict (grievance v opportuniteit v identiteit). Tegelijk wordt 
ook verwezen naar recurrence specifieke groepen variabelen (vorig conflict, governance, 
nationale kenmerken, …). Belangrijk is dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen 
conflict en recurrence: de oorzaken van nieuwe conflicten geven geen volledige verklaring 
waarom die conflicten soms ook hervallen – en het einde dus niet-duurzaam was. Hieronder 
volgt een overzicht van de categorieën die we opstellen en hun inhoudelijke duiding. Enkel 
de meting van tijdsverloop na het vorige conflict (een meting die consistent significant 
negatief is voor de kans op recurrence, zie o.a. Hartzell & Hoddie, 2007; Collier & Hoeffler, 
2008; Walter, 2010; Mason et al., 2011; Binningsbo, 2011) valt buiten de voorgestelde 
typologie. 

De drie categorieën die tot de traditionele conflict typologie behoren zijn ontleed aan de 
theoretische argumentaties in studies over interne gewapende conflicten. Het debat tussen 
deze categorieën is ruim aanvaard.  

Greed & opportuniteit: deze theorieën stellen dat individuen rationele actoren zijn die 
handelen vanuit een kosten-batenanalyse. Er zijn verschillende gradaties in de theorieën 
binnen de categorie, gaande van hebzucht en winst- en machtsmaximalisering over 
structurele voorwaarden en haalbaarheid tot een gebrek aan alternatieve 
ontwikkelingskansen als kosten-baten beïnvloedend (Doyle & Sambanis, 2000; Gates, 2002; 
Fearon & Laitin, 2003; Fortna, 2004; Toft, 2006; Collier & Hoeffler, 2004; 2008; Quinn et al., 
2007; 2011). 

Grievance & motivatie: de motivatie voor conflict ontstaat door misnoegdheid over echte of 
gepercipieerde ongelijkheid in politieke, economische, sociale en/of culturele dimensies 
tegenover anderen binnen de staat. Twee stromingen worden onderscheiden, namelijk 
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verticale ongelijkheid (tussen individuen) en horizontale ongelijkheid (tussen cultureel 
gepercipieerde groepen), waarbij de tweede de meest recente en wetenschappelijk bewezen 
is (Gurr, 1993; Stewart, 2002; Simonsen, 2005; Langer, 2005; Ostby, 2006; Hartzell & 
Hoddie, 2003; 2007; Jarstad & Nilsson, 2008; Walter, 2004; 2010; Brown et al., 2011; 
Binningsbo, 2011; Langer et al., 2012).  

Identiteit & mobilisatie: hier wordt vertrokken van de intrinsieke mobilisatie van strijdende 
partijen op etnische of religieuze gronden en de dynamische aard van identiteiten – die 
versterkt kan worden door conflict, het organiseren van verkiezingen waarbij partijen etnisch 
mobiliseren of een direct groepsbeleid (Simonsen, 2005; DeRouen & Bercovitch, 2008). 
Tegenwoordig wordt dit vaker als deelargument binnen andere categorieën aangehaald dan 
als ‘voldoende oorzaak’, wat grotendeels ontkracht is in analyses. 

De drie categorieën specifiek aan recurrence zijn deels ontleed aan variabelen die reeds 
langer in de recurrence literatuur worden onderzocht (contextvariabelen en vorig conflict) en 
deels aan de recentere beleidsbenadering van post-conflict situaties. Het gaat om causale 
oorzaken die niet uit zichzelf tot conflict leiden, maar inwerken op de drie traditionele 
mechanismen in post-conflict situaties.  

Nationale kenmerken: het betreft hier statische variabelen die, in de meest letterlijke zin, 
eigen zijn aan het land. Kenmerkend is dat ze weinig beïnvloedbaar zijn – zoals geografische 
ligging, aanwezigheid van grondstoffen en bevolkingssamenstelling (Collier & Hoeffler, 2004; 
Simonsen, 2005; Binningsbo, 2011; Mason et al., 2011). 

Vorig conflict: dit is een van de meest aangehaalde categorieën in de conflict recurrence 
literatuur. Het omvat alle theorieën en variabelen die zich richten op de causale impact van 
het vorige conflict op het huidige (hoe het conflict gevoerd, de intensiteit en duurtijd en het 
effect van het eindtype) (Doyle & Sambanis, 2000; Toft, 2006; Mukherjee, 2006; Hartzell & 
Hoddie, 2003; 2007; DeRouen & Bercovitch, 2008; Binningsbo, 2011). 

Beleid: deze categorie van variabelen vloeit voort uit de constatatie die reeds in hoofdstuk 1 
werd gedaan, namelijk dat er pas recent aandacht is ontstaan voor de invloed van beleid op 
de structurele condities van een post-conflict samenleving. Enerzijds is er de horizontale 
ongelijkheden benadering, daarnaast is er ook beperkt onderzoek naar de implementatie van 
akkoorden en de effecten van interventies door derde partijen (Stewart, 2002; Fortna, 2004; 
Hartzell & Hoddie, 2007; Jarstad & Nilsson, 2008; Binningsbo, 2011; Walter, 2010; Langer et 
al., 2012). 

De interactie tussen deze twee groepen van telkens drie categorieën geeft vorm aan een 
tweedimensionale typologie van conflict recurrence waarin de literatuur, aangehaalde 
theorieën en geanalyseerde variabelen ondergebracht kunnen worden (figuur 2.1.). In figuur 
2.1. zijn een aantal causale mechanismen uit de literatuur opgenomen ter illustratie – de 
typologie kan evenwel ook gebruikt worden om een overzicht van onafhankelijke variabelen 
te geven. Over de toewijzing van sommige theorieën en variabelen is discussie mogelijk. 
Hier werden ze ingevuld zoals beargumenteerd door de respectievelijke onderzoekers. De 
categorieën zijn bovendien niet exclusief: theorieën kunnen ook in meerdere velden 
thuishoren. Hier wijst de analyse voornamelijk op een aantal problematische interpretaties 
van nationale kenmerken in de literatuur (zie cursivering in de typologie). In sommige studies  
(o.a.: Collier & Hoeffler, 2008; Mason et al., 2011) worden beleidsgerelateerde aspecten 
zoals het BNP per capita en POLITY score als autonome en dus statische variabelen 
gehanteerd (d.w.z.: zonder aandacht voor de impact van beleid erop).  

Het opstellen van een theoretisch kader heeft als nut het gedane onderzoek te 
verduidelijken, hiaten aan te wijzen en een aanzet te geven tot meer compatibel onderzoek 
waarbij deelaspecten geanalyseerd worden. Nu het theoretisch kader van het onderzoek 
verduidelijkt is wordt de onderzoeksvraag hernomen of het beleid inzake socio-economisch 
horizontale ongelijkheden een verband vertoont met conflict recurrence?  
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Horizontale ongelijkheden worden gedefinieerd als “complexe ongelijkheden tussen cultureel 
gedefinieerde groepen in verschillende dimensies: politiek, economisch, sociaal en cultureel” 
(Stewart, 2002). Die identiteiten zijn meervoudig en variabel saillant: “een persoon kan tot 
verschillende groepen behoren die naargelang de context meer of minder affiniteit oproepen” 
(Langer et al., 2011, p. 6). Onderzoek heeft aangetoond dat horizontale ongelijkheden in veel 
gevallen aanwezig zijn in aanloop naar en tijdens conflicten. Wanneer culturele of 
identiteitsverschillen samenlopen met politieke of economische verschillen  

 

Figuur 2.1. Tweedimensionale typologie van conflict recurrence.  

Tweedimensionale typologie van conflict recurrence 

Context 

Feasibility & credibility 
(a); 

Resource & distribution 
conflict (c); 

/ 

Vorig Conflict 

Structure & agency (b); 
bargaining model (d); 
peace-building (l); 
Power sharing political 
inst (c); mutual harm-
benefit (n); 

Power sharing political 
institutions (c); power 
sharing arrangements (e); 
power sharing & dividing 
institutions (g); 

bargaining model (d); 
Power sharing political 
institutions (c); Enduring 
Internal Rivalries (j); 

Beleid 

Feasibility & credibility 
(a); signaling costs & 
pacts (h); peacekeeping 
(k); peace-building (l); 
credible commitments & 
costly signaling (m); 

Credibility/governance (f); 
HI & wealth sharing (c); 
power-sharing & dividing 
institutions (g); soc-eco HI 
& pacts (i); peace-building 
(l) 

HI & wealth sharing (c); 
soc-eco HI & pacts (i); 

↑  
Recurrence causaliteit 
 
Conflict causaliteit → 

Greed & Opportuniteit Grievance & Motivatie Identiteit & Mobilisatie 

(a) Collier & Hoeffler (2008)/ (b) Mason et al. (2011)/ (c) Binningsbo (2011)/ (d) Mukherjee 
(2006)/ (e) Hartzell & Hoddie (2003)/ (f)  Walter (2010)/ (g) Hartzell & Hoddie (2007)/ (h) 
Jarstad & Nilsson (2008)/ (i) Ostby (2006)/ (j) DeRouen & Bercovitch (2008)/ (k) Fortna 
(2004)/ (l) Doyle & Sambanis (2000)/ (m) Metternich & Wucherpfennig (2011)/(n) Toft (2006) 

Bron: eigen werk o.b.v. gegevens Bijlagen Ia en Ib. 

 

Tussen groepen kan dit leiden tot diepe misnoegdheid of grievances, wat kan resulteren in 
gewelddadig conflict (o.a. Stewart, 2002; Langer, 2005; Simonsen, 2005; Ostby, 2006). 
Desondanks is er nog verrassend weinig systematisch onderzoek gedaan naar de aanpak 
van horizontale ongelijkheid in post-conflict beleid en de mogelijke impact daarvan op de 
kans op conflict recurrence. 

De theorie van horizontale ongelijkheden situeert zich in in het grievance * beleid veld. We 
kiezen voor dit theoretisch kader omdat het een recente maar beloftevolle 
onderzoeksbenadering vormt waar nog weinig onderzoek is gedaan naar de socio-
economische dimensie. Bovendien is het de meest variabele en dus meest beïnvloedbare 
categorie vormt voor de beleidspraktijk – in lijn met wat Martti Ahtisaari ooit zei nemen we 
bewust de meer optimistische visie dat “elk conflict opgelost kan worden” als het vertrekpunt 
(Initiative for Peacebuilding, 08.11.2009).  
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2.2. Methodologie en data: operationalisering 

Het onderzoek wordt gevoerd aan de hand van een kwantitatieve methode met descriptieve 
frequentieanalyse, aangevuld met toelichtingen uit de observaties. De gekozen methode is 
verantwoordbaar in het licht van de te analyseren onderzoeksvraag (een aanzet tot 
systematisch inzicht in de rol van socio-economische horizontale ongelijkheden) en de 
vastgestelde tekortkomingen (databeschikbaarheid en generaliseerbaarheid v observatie-
specifieke horizontale ongelijkheden). De gebruikte dataset is de UCDP/PRIO Conflict 
Termination Database (CTD), die verder bouwt op de Armed Conlflict Database (ACD). Het 
is de meest volledige dataset voor de analyse van conflict recurrence, met data voor alle 
conflicten vanaf 1945 resulterend in meer dan 25 gevechtsdoden per kalenderjaar (een 
lagere grens dan de CoW) en specifieke start- en einddata (ontbrekend in de ACD).  

Met het oog op het bestek van dit artikel werden de observaties afgebakend in tijd en ruimte. 
De geanalyseerde tijdsperiode ligt tussen 1989 en 2009. Alle conflicten beëindigd voor 1989 
zijn dus niet opgenomen. Die startgrens is eerst en vooral geselecteerd om verder te kijken 
dan de periode 1990 (vaak nog centraal in huidig onderzoek) naar recente ontwikkelingen, 
omwille van de verschuiving naar een dalend aantal conflicten maar een stijging van conflict 
recurrence na het einde van de Koude Oorlog (cf. supra, hoofdstuk 1) en om daarmee, ten 
tweede, de mogelijke vertekening van proxy wars uit te schakelen (Mack, 2008, p.76). 
Geografisch is het onderzoek beperkt tot Sub-Saharisch Afrika omwille van de proliferatie 
van conflict en conflict recurrence (samen met Azië is dit de meest volatiele regio (UCDP, 
2010)) en de belangrijke rol die er weggelegd is voor internationale organisaties (zie 
bijvoorbeeld de reikwijdte van de Peacebuilding Commission, die zich beperkt tot zes 
Afrikaanse landen). 

Vervolgens werd het socio-economisch beleid in de geselecteerde cases geanalyseerd aan 
de hand van Poverty Reduction Strategy Papers (hierna: PRSP). Dit zijn beleidsdocumenten 
opgesteld door de overheden van lage inkomenslanden, met participatie van externe 
ontwikkelingspartners waaronder de Wereldbank en het IMF, als voorwaarde voor 
(financiële) hulp van de Wereldbank, het IMF en donorlanden (IMF, 2012). Dit laat toe zowel 
de nationale socio-economische beleidsprogramma’s te analyseren evenals de rol van 
internationale organisaties daarin. Het socio-economisch beleid is na elke conflict episode 
gemeten in de PRSP aan de hand van acht opgestelde indicatoren die betrekking hebben op 
de beleidsdoelstellingen en financiele allocatie. Elk van de indicatoren werd binair 
gecodeerd: 0 bij afwezigheid van beleidsprogramma’s of indien er geen aandacht is voor 
horizontale ongelijkheden, 1 wanneer de programma’s direct of indirect beleid voor de 
reductie van horizontale ongelijkheden opstellen (zie: figuur 2.2.). In zoverre horizontale 
ongelijkheden enkel erkend worden in de situatieanalyse werd dit niet als voldoende 
beschouwd om een invloed uit te oefenen op het beleid. Het ontbreken van een PRSP is 
gecodeerd als 993.  

Figuur 2.2.  HI beleidsmaatregelen op socio-economisch vlak. 

Bron: eigen werk gebaseerd op Langer et al., 2012. 

 

                                                 
3
 De dataset kan aangevraagd worden via: lawrence.cappelle@soc.kuleuven.be. 
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Bij het bepalen van de indicatoren werd eerste de bestaande categoriseringen in de literatuur 
(Stewart, 2002; Hartzell & Hoddie, 2007; Binningsbo, 2011; Langer et al.; 2012). Geen van 
de opgelijste groepen categorieën lijkt ons echter voldoende, omwille van onvolledigheid of 
een te gedesaggregeerd analyseniveau.  Voor dit onderzoek werd vertrokken van de zin en 
reikwijdte van die indicatoren uit de literatuur, verder aangevuld en verduidelijkt om het hele 
socio-economisch spectrum te omvatten.   

De variabele Assets codeert landherverdelingen voor en/of de controle/administratie van 
grondstoffen door regionale, etnische of religieuze groepen. De variabele transfers meet of 
er een directe herverdeling van kapitaal is door toewijzingen van de belastingsopbrengst of 
door de staat gefinancierde regionale ontwikkelingsfondsen. Onder employment valt de 
regelgeving voor de vraagzijde van werk door zowel publieke als private werkgevers. Het 
gaat om quota, antidiscriminatie wetgeving en regelgeving in functie van spreiding of 
toegankelijkheid bij het herplaatsen of privatiseren van overheidsinstellingen. Income is 
complementair aan de vorige indicator en codeert ondersteunende maatregelen aan 
aanbodszijde. Meerbepaald de toegankelijkheid en spreiding van beroepsopleidingen, de 
ondersteuning van beroepssectoren (vaak zijn bepaalde sectoren gekoppeld aan bepaalde 
groepen of regio’s) en ontwikkelingsstimulansen in de privésector (billijke toewijzing van 
commerciële licenties en microfinanciering). Education vervolgens meet de spreiding en 
toegankelijkheid van basis- en secundair onderwijs, terwijl health hetzelfde doet voor de 
gezondheidszorg als een combinatie van aanwezige voorzieningen en voldoende personeel. 
Infrastructure codeert de spreiding en toegankelijkheid van basisinfrastructuur, met nadruk 
op het wegennet, dat belangrijk is voor markttoegang en economische ontsluiting van 
gebieden. Een laatste indicator is FDI direction, die aangeeft of er een spreidingssbeleid is 
voor foreign direct investment die het land aantrekt. Deze indicator werd opgenomen omdat 
de concentratie van investeringen in bijvoorbeeld speciale economische zones rond de 
hoofdstad vaak niet tot meer tewerkstellingskansen leiden, of enkel voor specifieke groepen. 
Totaal is de variabele die het gecombineerde beleid inzake socio-economische HI’s 
sommeert uit de acht individuele variabelen.  

De afhankelijke variabele, conflict recurrence, werd dynamisch gecodeerd als een ordinale 
variabele die het aantal jaren vrede vastlegt met als waarden: snel hervallend conflict met 
recurrence na ten minste twee jaar en maximum vijf jaar vrede (-2); tussen vijf en tien jaar (-
5) en na meer dan tien jaar (-10) vrede. De afwezigheid van recurrence wordt gecodeerd als 
een relatief geconsolideerde, zich ontwikkelende post-conflict vrede wanneer een conflict 
tenminste vijf jaar beëindigd is (5) en als geconsolideerde vrede als een conflict tien jaar of 
meer is beëindigd (10) zonder recurrence. Wanneer het conflict minder dan vijf jaar 
beëindigd is wordt dit gezien als een fragiele vrede (2) met een te korte periode om over 
succes te kunnen oordelen (Metternich & Wucherpfennig, 2011, p.2; Brown et al., 2011, p.7). 
De conflicten die nog liepen in 2009 worden (0) gecodeerd. De analyse werd gegenereerd 
met de statistische software SAS en de resultaten zijn weergegeven in figuren 3.1.- 3.4. en 
tabellen 3.1. – 3.6.  

3. Bevindingen 

3.1. Beleid ter reductie van socio-economische horizontale ongelijkheden en conflict 
recurrence 

3.1.1. Aan- of afwezigheid van een PRSP beleidsprogramma   

Hoewel we voor alle onderzochte landen over minstens een Poverty Reduction Strategy 
Paper beschikken uit de tijdsperiode 1989-2009 (uitgezonderd Somalië), kan het beleid 
slechts geanalyseerd worden aan de hand van die PRSP’s opgesteld na een vorige conflict 
episode. In landen die te maken krijgen met conflict recurrence, zoals Niger of Mali, zijn er 
dus meerdere observaties (na de verschillende conflict episodes) waarop een analyse 
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uitgevoerd wordt. In het geval van het Nigerese conflict over regeringscontrole bijvoorbeeld 
kunnen drie vredesperiodes onderscheiden worden die afzonderlijk geanalyseerd werden. 
Voor sommige observaties zijn in specifieke periodes echter geen PRSP’s voorhanden. In 
voorgaand voorbeeld is er geen PRSP voor de eerste vredesperiode (tussen 1992 en 1997), 
terwijl de tweede (1997-2007) en derde (na 2008) wel geanalyseerd kunnen worden aan de 
hand van respectievelijk de PRSP van 2002 en van 2007.  

Dit leidt tot een eerste verschil tussen de observaties: de aan- of afwezigheid van een 
beleidsprogramma gekoppeld aan een PRSP. In een eerste analyse gaan we na of louter de 
aanwezigheid van een PRSP een impact heeft op conflict recurrence. Uit tabellen 3.1 – 3.3 
kunnen we afleiden dat in die observaties waar een PRSP – en dus een beleidsprogramma – 
is opgesteld, het aantal observaties gevolgd door een (relatief) geconsolideerde vrede in de 
post-conflict situatie hoger is dan in observaties zonder PRSP. 

 

Tabel 3.1. Aan- of afwezigheid van PRSP en verdeling van conflict recurrence 

 

PRSP N Modus Minimum Maximum 

0 24 -2 (n=15) -5.0000000 2.0000000 

1 38 10 (n=11) -10.0000000 10.0000000 

 
(-2= recurrence tussen 2 en 5 jaar na conflict; 10= minstens 10 jaar vrede.) 

 
 
Tabel 3.2. en 3.3. verdeling van conflict recurrence zonder PRSP (0) v met PRSP (1) 

 
PRSP=0 (N=24) 

Recurrence Frequency Percent 

-5 1 4.17 

-2 15 62.50 

0 6 25.00 

2 2 8.34 
 

PRSP=1 (N=38) 

Recurrence Frequency Percent 

-10 1 2.63 

-5 2 5.26 

-2 8 21.06 

0 4 10.53 

2 2 5.26 

5 10 26.32 

10 11 28.95 
 

 

Tabellen 3.2. en 3.3. geven meer uitleg: in 91.6 % van de observaties waar een PRSP 
ontbrak na of tijdens een conflict episode herviel datzelfde conflict binnen de vijf (62.50%) of 
binnen de tien (4.17%) jaar of was er in 2009 nog een actieve conflict situatie (25%). De 
‘best’ behaalde post-conflict situatie is het uitblijven van recurrence gedurende tenminste 
twee, maar minder dan vijf jaar – een tijdspanne waarin de post-conflict situatie nog erg 
onzeker is (Brown et al., 2011, p.7. Zie ook de consistente vaststelling dat de kans op 
duurzame vrede stijgt overeenkomstig de doorlopen post-conflict jaren in o.a.: Collier & 
Hoeffler, 2008 en Walter, 2010). De verdeling van de post-conflict situatie is algemeen 
genomen gunstiger in observaties waar wel een PRSP werd opgesteld: 60.5% van die 
conflicten wordt gevolgd door een periode van (relatief) geconsolideerde vrede van ten 
minste vijf jaar.  

Behalve de vaststelling dat er een verband is tussen louter de aanwezigheid van een PRSP 
en een lager voorkomen van conflict recurrence leidt nadere inspectie van tabel 3.3 tot een 
tweede, opmerkelijke vaststelling: hoewel in observaties met een PRSP de post-conflict 
situatie duidelijk vertekend is naar vrede is er ook een aanzienijk aantal observaties (21%) 
die tussen twee en vijf jaar na het beëindigen van het vorige conflict opnieuw in die 
conflictsituatie hervallen. Dit roept de vraag op hoe dit onderscheid in de post-conflict 
evolutie verklaard kan worden. Aangezien de afwezigheid van een PRSP consequent tot een 
verhoogde kans op conflict recurrence leidt maar er een diffuse verdeling is voor observaties 
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met een PRSP analyseren we vervolgens het mogelijke onderscheid in de 
beleidsprogramma’s van de PRSP’s.  

3.1.2. De inhoud van beleidsprogramma’s in de PRSP’s  

Tabel 3.4. en figuur 3.1. geven de analyse weer van observaties met een PRSP aan de hand 
van de situatieanalyse, het geformuleerde socio-economisch beleid en de financiële 
allocatie. Vervolgens werd het beleidsprogramma op de acht aspecten of indicatoren 
afgetoetst om zijn impact op socio-economische horizontale ongelijkheden te kunnen meten.  

 

Figuur 3.1.  Categorisering van observaties volgens waarde op conflict recurrence en de 
totale socio-economische beleidsscore (naar aandacht voor horizontale ongelijkheden) in 
PRSP’s 

 
Hogere waarden/grotere cirkels wijzen op meer aandacht voor HI in PRSP 

 
 

Tabel 3.4.  HI beleid volgens conflict recurrence categorieën 

 

Analysis Variable : total (max.=8) 

Recurrence N Obs Mean Mode Minimum Maximum N 

-10 1 5.0000000 5.00 5.0000000 5.0000000 1 

-5 2 2.0000000 . 1.0000000 3.0000000 2 

-2 8 2.0000000 3.00 0 3.0000000 8 

0 4 3.0000000 2.00 2.0000000 5.0000000 4 

2 2 2.5000000 . 2.0000000 3.0000000 2 

5 10 3.4000000 4.00 1.0000000 6.0000000 10 

10 11 4.2727273 5.00 2.0000000 7.0000000 11 
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Door het lage aantal observaties in de categorieën -10, -5 en 2 leggen we de nadruk bij de 
verdere analyse op de categorieën conflict recurrence (-2), relatief geconsolideerde vrede (5) 
en  geconsolideerde vrede (10). Hierdoor wordt de kans op interpretatievertekeningen door 
toevalsfactoren verkleind bij de daaropvolgende verdiepende analyse, zonder afbreuk te 
doen aan de validiteit van de gegevens: de statistieken van de gecombineerde indicatoren 
worden door deze ingreep nauwelijks of niet beïnvloed (zie: vergelijking tussen tabel 3.5. en 
3.6.). De lagere maximumwaarde (van 5 naar 3) en lichte daling in het gemiddelde (van 2.72 
naar 2) bij de geaggregeerde maat in tabel 3.6. wordt volledig verklaard door de deviante 
case Mali, waar ondanks een hoge beleidsscore het conflict na meer dan tien jaar vrede 
herviel (zie figuur 3.1.), een uitzondering in de observaties waar we verder in dit hoofdstuk 
nog op zullen terugkomen.  

 
Tabel 3.5.  Beleidsscore volgens geaggregeerde conflict recurrence categorieën (alle) 

 

Geaggregeerde conflict recurrence categorieën (0= vrede; 1= recurrence; 2= ongoing) 
waarin alle subcategorieën van recurrence opgenomen zijn. 

 
Tabel 3.6.  Beleidsscore volgens geaggregeerde conflict recurrence categorieën (-2, 5 en 
10) 

 

Analysis Variable: total (max.=8) 

Recurrence 
aggregate 

N 
Obs 

Mean Mode Minimum Maximum N 

0 (5, 10) 21 3.8571429 4.00 1.0000000 7.0000000 21 

1 (-2) 8 2.0000000 3.00 0 3.0000000 8 

2 (0) 4 3.0000000 2.00 2.0000000 5.0000000 4 

Geaggregeerde conflict recurrence categorieën (0= vrede; 1= recurrence; 2= ongoing) 
bestaande uit enkel de subcategorieën van recurrence -2, 5 en 10. 

 

Figuur 3.1. geeft een intuïtieve trend weer van conflict recurrence op basis van het socio-
economische beleid. De hogere beleidsscores (gericht op het wegwerken van horizontale 
ongelijkheden) bevinden zich merendeels ruim boven de nulgrens (d.w.z. de grens tussen 
recurrence en geen recurrence). De frequentieverdeling in tabel 3.4. geeft een substantieel 
verschil weer in de beleidsscores voor observaties met een PRSP. De stijging in de modus, 
het maximum en het gemiddelde van de totale beleidsindicator treedt samen op met een 
overgang van post-conflict recurrence naar meer langdurige vrede. De kritische grenswaarde 

Analysis Variable: total (max.=8) 

Recurrence 
aggregate 

N 
Obs 

Mean Mode Minimum Maximum N 

0 (2, 5, 10) 23 3.7391304 4.00 1.0000000 7.0000000 23 

1 (-2, -5, -10) 11 2.2727273 3.00 0 5.0000000 11 

2 (0) 4 3.0000000 2.00 2.0000000 5.0000000 4 
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voor de beleidsscore waarboven een grotere kans op conflict recurrence omslaat in een 
grotere kans op geconsolideerde vrede kan op basis van het voorgaande vastgesteld 
worden op een beleidsscore van 4. Hoewel wij ons bewust zijn van het feit dat hier niet is 
getest op significantie (wat niet tot de doelstelling behoorde van het in hoofdstuk  2 
geformuleerde onderzoeksopzet) wijzen de empirische bevindingen erop dat een hogere 
mate van aandacht voor socio-economische horizontale ongelijkheden in PRSP 
beleidsprogramma’s meer dan toevallig samen optreedt met een dalende frequentie van 
conflict recurrence en dus samenhang vertoont.   

Bovendien zijn er slechts twee deviante cases aan de negatieve kant (d.w.z. cases met een 
hoge beleidsscore maar recurrence of voort-durend conflict in 2009): Mali (tweede vrede) en 
Ethiopië V (het conflict in Oromia). Laatstgenoemde kan in de nabije toekomst mogelijk de 
uitzondering worden die de regel bevestigt: sinds de institutionele hervormingen (naar een 
etnisch-federaal model) en een overheidsoffensief in 2006 is het vechten schaars en is er 
onduidelijkheid over het wel of niet voortduren van het conflict (UCDP, 2011). Het Oromia 
Liberation Front (OLF) is de laatste rebellengroep die zijn strijd, met lage intensiteit, tegen de 
Ethiopische overheid voortzet. In Mali daarentegen, waar de Toeareg rebellie in Azawad 
werd hernomen in 2007 na 13 jaar vrede, is de situatie onduidelijker. Het lijkt op het eerste 
gezicht dat de gebrekkige implementatie van het beleid (wat niet gemeten werd in ons model 
wegens praktische moeilijkheden) en de regionale/internationale context een belangrijke rol 
spelen. Ook de aard van de beleidsmaatregelen die genomen zijn spelen mogelijk een rol 
(cf. Infra, p.15).  

Om beter te begrijpen hoe de samenhang tussen socio-economisch HI beleid en conflict 
recurrence is opgebouwd gaan we vervolgens dieper in op de causale richting en de 
betekenis van het verband. 

3.1.3. Richting van de samenhang 

Een eerste bemerking zal en moet uiteraard zijn dat samenhang zoals weergegeven in de 
frequentietabellen nog geen uitsluitsel geeft over de causale richting van die associatie. 
Leiden meer beleidscorrecties voor socio-economische horizontale ongelijkheden tot meer 
kans op vrede, of verminderen horizontale ongelijkheden naarmate er meer tijd verstrijkt na 
de vorige conflict episode? Twee redenen geven aan dat het eerste het geval is en niet het 
laatste.  

Eerst en vooral moet indachtig gehouden worden dat het hier gaat om beleidsdoelstellingen 
zoals genoteerd in PRSP documenten. Beleid creëert zichzelf niet maar vloeit voort uit een 
bewuste handeling gesteld op een gegeven moment. Zowel observaties die zullen resulteren 
in langdurige vrede als die observaties die in een conflictsituatie zullen hervallen bevinden 
zich op gegeven momenten in de tijd na de vorige conflict episode in dezelfde situatie: of er 
is een relevant beleidsprogramma, of niet. Vooraf kunnen we onmogelijk weten welke van 
die observaties dan welk verloop van de post-conflict situatie zullen kennen. Wanneer we 
een samenhang vinden tussen betere beleidsprogramma’s en conflict recurrence, kunnen 
we stellen dat recurrence volgt op de vaststelling van het post-conflict beleid en niet 
andersom. 

Ten tweede werden de PRSP’s bij zowel observaties gevolgd door langdurige vrede net als 
bij observaties gevolgd door recurrence in de meeste gevallen kort na de vorige conflict 
episode opgesteld (in de eerste vijf jaar) of zelfs reeds op het einde van dat conflict. Het 
verschil ligt dus niet in het tijdstip waarop de PRSP werd opgesteld maar in de inhoud van 
het daarin voorgestelde beleidsprogramma.  
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3.1.4. De behandeling van socio-economische horizontale ongelijkheden in 
PRSP’s 

Een tweede bemerking zou kunnen zijn dat ondanks de tentatieve samenhang tussen beleid 
inzake horizontale ongelijkheden en een daling in conflict recurrence de beleidsscores in het 
algemeen eerder laag zijn. Zo haalt geen enkele observatie de maximumwaarde 8 en is de 
score gemiddeld slechts 3.27. Hiervoor reiken we drie verklaringen aan.  

Ten eerste is het mogelijk dat de acht opgestelde indicatoren slechts de te hoge 
verwachtingen van de onderzoeker vertalen en een eerder ideaal socio-economisch beleid 
schetsen dat niet strookt met de realiteit. Dit doet echter niet teniet aan de duidelijk 
aangetoonde rol dat het socio-economisch beleid in een PRSP kan spelen in post-conflict 
situaties. Een tweede, inhoudelijke verklaring vloeit voort uit de eerder besproken gebreken 
in datacollectie. Hoewel de aandacht van horizontale ongelijkheden in analyses quasi 
universeel is beschikken veel  PRSP’s niet over de juiste data om HI gericht beleid te 
onderbouwen. Een typevoorbeeld is Niger: de armoede survey in de tweede PRSP bevat 
slechts algemene metingen van armoede waarbij geen rekening wordt gehouden met de 
regio of etnische groep (PRSP, 2007, pp. 17-61). Een derde verklaring vinden we bij de 
eigenlijke beleidsprogramma’s en financiële allocatie. Drie tendenzen belemmeren een 
efficiënt HI beleid: (1) de (historisch en internationaal bepaalde) nadruk op verticale 
ongelijkheid; (2) de beperking tot regionale ongelijkheid en (3) perverse effecten van beleid.  

Verticale ongelijkheid. Een overzicht van de PRSP’s geeft al snel aan dat aandacht voor 
verticale ongelijkheid (tussen individuen) nog steeds centraal staat en voorrang neemt op 
horizontale ongelijkheid. Armoedebestrijding is gericht op ‘the poor’, ‘the vulnerable’ en ‘pro-
poor policies’ (o.a. Interim PRSP Guinee-Bissau, 2000; PRSP Guinee, 2002; PRSP 
Oeganda, 2005). Hoewel Oeganda in zijn analyse van 2005 erkent dat het oosten en 
noorden armer zijn en extra beleidsaandacht vereisen (ibid,; pp. 2-7), blijven de programma’s 
en financiële allocatie (met uitzondering van inkomensondersteuning en landherverdeling) 
beperkt tot  “the poor” en een vermelding dat “distributional spending should be encouraged” 
(ibid., p. 190).  

Dit hoeft niet te verwonderen: de beleidsaandacht voor verticale ongelijkheid correspondeert 
met het tot begin de jaren 2000 overheersende paradigma van de Washington Consensus in 
internationale organisaties. Vaak beperkt de horizontale benadering van ongelijkheid zich tot 
het verschil tussen (hoofd)stad en platteland. Maar hun rol in horizontale ongelijkheden is 
dan afhankelijk van het al dan niet samenlopen met regionale, etnische of religieuze 
breuklijnen. Door de complexe aard van horizontale ongelijkheden op regionaal, etnisch en 
religieus vlak is dit zelden zo. In Liberia koppelt de PRSP het correctief beleid tussen 
(hoofd)stad – platteland wel expliciet aan etnische ongelijkheden (PRSP Liberia, 2008, p. 5-
25). Ook in Guinee wordt aandacht besteedt aan de kloof tussen stad en platteland (PRSP 
Guinee, 2002; ibid., 2007, p.15 e.v.). De beleidsprogramma’s zijn echter voornamelijk gericht 
op de rijkere rurale regio’s zoals Kinda (ibid., p.23 e.v.; p.61 e.v.), overwegend bevolkt door 
de politiek en economisch dominante Susu.  

Regionale ongelijkheid. PRSP’s die wel expliciet tot doel stellen de socio-economische 
horizontale ongelijkheden te reduceren doen dat hoofdzakelijk voor regionale ongelijkheden, 
uitzonderlijk op basis van etnische ongelijkheden (PRSP Ethiopië, 2002; Interim PRSP 
Eritrea, 2004) en in geen enkel geval op religieuze gronden. Ook dit geeft aan dat de rol van 
horizontale ongelijkheden nog maar begint door te sijpelen op beleidsniveau.  

Perverse effecten. De beleidsscore wordt ook naar beneden getrokken door PRSP’s die niet 
omwille van datatekorten of beperkte kennis van de rol van horizontale ongelijkheid laag 
scoren, maar een (bewust) vertekenend HI beleid opstellen. De PRSP van Tsjaad bevat 
geen beleidsprojecten die rekening houden met horizontale ongelijkheden – in tegendeel 
richten de programma’s zich voornamelijk op het zuiden (en rijkste deel) van het land (PRSP 
Tsjaad, 2003, p.40 e.v.). Eritrea biedt een nog schrijnender voorbeeld, waar beleid bewust 
vertekend lijkt. Etnisch-religieuze (christenen – moslims) en regionale (hoogland – kust) 
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horizontale ongelijkheden lopen samen in Eritrea. De analyse in de Interim PRSP stelt vast 
dat het laagland/kust de regio’s met de grootste armoede zijn (I-PRSP Eritrea, 2004, pp.7-
11). Beleidsprogramma’s daarentegen richten zich uitgebreider en specifieker op het 
verminderen van de armoede in de centrale regio’s Maekel (Asmara), Debub en Ghash-
Barka in het christelijke hoogland (ibid., p.18). Daarnaast stipuleert het beleid dat 
grondconcessies in het laagland voorzien zullen worden voor Eritreeërs die terugkeren uit de 
diaspora (ibid., p.31). In zoverre toegepaste beleidsmaatregelen zich richten op het laagland 
beperkt het I-PRSP zich tot het vermelden van een door het United Nations Develoment 
Programme (UNDP) gevoerd inkomensondersteunend beleid in die regio’s (ibid., p.40).  

3.2. De rol van de verschillende beleidsindicatoren in de reductie van horizontale 
ongelijkheden en conflict recurrence 

Om na te gaan welke beleidsaspecten een rol spelen in de reductie van conflict recurrence 
wordt in figuren 3.2. – 3.4. geanalyseerd hoe vaak elke maatregel voorkomt per categorie 
van conflict recurrence. 

Vier indicatoren of beleidsmaatregelen in het bijzonder dragen bij tot een (relatief) 
geconsolideerde vrede: onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en directe transfers (van 
kapitaal en/of bevoegdheid). De figuren geven een (stijgende) samenhang weer tussen een 
grotere mate van aandacht voor deze vier factoren en een meer stabiele vrede.  

Een vijfde indicator die ook van belang lijkt is tewerkstelling, al is de impact hier minder 
duidelijk: die observaties waar gerichte tewerkstellingsmaatregelen geformuleerd zijn worden 
ook gekenmerkt door een stabiele vrede, maar in totaal gaat het nog niet om de helft van die 
observaties. Enerzijds kan dit lage voorkomen wijzen op irrelevantie, anderzijds is het 
mogelijk (aangezien dit beleid quasi enkel voorkomt in observaties die resulteren in een 
stabiele vrede) dat dit net een doorslaggevende factor voor die observaties is. Een zesde 
factor, inkomensondersteunend beleid voor onderdrukte groepen, blijft constant over de 
verschillende categorieën en oefent dus geen invloed uit op het resultaat van de post-conflict 
situatie. Dit kan zijn omdat inkomensbeleid ofwel niet bijdraagt tot een daling in 
(gepercipieerde) groepsongelijkheid, of omdat de implementatie faalt en de relevante 
bevolkingsgroepen niet bereikt worden.  

PRSP’s die een meer gelijke verdeling van bezit (assets) of foreign direct investment (FDI) 
tussen groepen beogen zijn eerder een uitzondering, maar net als tewerkstellingsbeleid komt 
het beleid enkel voor in die observaties waar de post-conflict situatie resulteert in een 
stabiele vrede (o.a.: PRSP Nigeria, 2004; Interim PRSP Comoren, 2005; PRSP Lesotho, 
2004). Het beperkte aantal cases waarin bezitsverdelend beleid een rol speelt wordt 
bevestigd in onderzoek van Binningsbo, die vaststelt dat enkel die conflicten die gemotiveerd 
zijn door de verdeling van grondstoffen (i.t.t. door grondstoffen gefinancierde of 
geïntensifieerde conflicten) significant verbonden zijn met conflict recurrence, maar dat 
bezitsverdelend beleid geen significante rol speelt in de reductie van conflict recurrence 
(Binningsbo, 2011, p.154). 
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Figuur 3.2. Proportionele opname van de 
verschillende beleidsindicatoren in PRSP’s 
bij observaties met snel hervallend conflict 
(tussen twee en vijf jaar na vorige conflict 
episodes) 

 

Figuur 3.3. Proportionele opname van de 
verschillende beleidsindicatoren in PRSP’s 
bij observaties met relatief geconsolideerde 
post-conflict vrede (vijf tot tien jaar na 
vorige conflict episodes) 

 

Figuur 3.4. Proportionele opname van de 
verschillende beleidsindicatoren in PRSP’s 
bij observaties met geconsolideerde post-
conflict vrede (langer dan tien jaar na vorige 
conflict episodes) 

 

Ter illustratie van de verschillende aspecten die deel uitmaken van socio-economisch beleid 
voor de reductie van horizontale ongelijkheden vergelijken we drie observaties met een 
relatief hoge beleidsscore: Mali (tweede vrede) (score 5); Mozambique (score 4) en Lesotho 
(score 7).  

Ondanks de socio-economische verdelingsmaatregelen die in Mali werden opgenomen in de 
PRSP herviel het conflict om de secessie van de Toeareg in de noordelijke regio Azawad in 
2007 na meer dan tien jaar. Van de vier belangrijkste indicatoren hierboven aangehaald, 
wordt in de PRSP enkel aandacht besteedt aan onderwijs en gezondheidszorg voor de 
noordelijke regio’s, maar niet aan de uitbreiding van infrastructuur of directe transfers (PRSP 
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Mali, 2002, p. 51 en 55). Opmerkelijk is daarnaast dat de latere PRSP veel sterker de nadruk 
legt op economische groei en industriële activiteit dan op regionale ontwikkeling (PRSP Mali, 
2007). Geïnformeerd over de rol van de afzonderlijke indicatoren suggereert de beleidsscore 
een gemaskeerde nalatigheid van centrale beleidsaspecten, die mogelijk bijdragen tot de 
verklaring van deze op het eerste zicht deviante observatie. 

Mozambique scoort lager dan Mali op de beleidsindicatoren (4) maar kent wel al bijna twintig 
jaar vrede. Desondanks stelt Venugopal (2012) vast dat door het privatiseringsbeleid 
dominante groepen (en buitenlanders) hun positie verder hebben kunnen versterken en bij 
gebrek aan corrigerende maatregelen de puur economische horizontale ongelijkheden 
gestegen zijn in de post-conflict jaren (Venugopal, 2012, pp. 128-129). Dit wordt bevestigd 
door de empirische resultaten in deze thesis: de PRSP’s van Mozambique scoren slecht op 
de beleidsindicatoren van economische aard (asset, transfer, employment en FDI) (zie 
Bijlage; PRSP Mozambique, 2001; 2006). Het lijkt er echter op dat de gecombineerde socio-
economische aanpak overwegend belangrijker is en de horizontale ongelijkheden op puur 
economisch vlak (deels) compenseert wordt door sociale beleidsprogramma’s: op drie 
centrale indicatoren: onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur, evenals op inkomens-
ondersteunend beleid scoort Mozambique wel goed (ibid.).  

Lesotho, ten slotte, is een succesverhaal van geconsolideerde, duurzame vrede. Zowel in de 
situatieanalyse, beleidsprogramma’s als financiële allocatie is er ruim aandacht voor 
regionale ongelijkheden als “de meest belangrijke armoede factor” (PRSP Lesotho, 2004, 
p.10) – de enige ongelijkheden die spelen gezien de etnisch en religieus homogene 
samenstelling van het land (CIA World Factbook, 2012). Beleidsprojecten leggen zich toe op 
landbouwondersteuning, tewerkstelling en stimulansen voor KMO’s in de armere hooglanden 
(Interim PRSP Lesotho, 2000, p.16), een betere spreiding van onderwijs en gezondheidszorg 
(PRSP Lesotho, 2004, p.70-81) en de verspreiding van industriële zones naar gebieden 
buiten de hoofdstad (ibid., p.20).  

4. Discussie: de rol van internationale actoren 

Een model is altijd beperkend tegenover de meer complexe realiteit. In dit academische 
keurslijf blijven dan ook altijd aspecten buiten benadering: zo incorporeert de hier 
voorgestelde verklaring niet het volledige beleidsproces. Uit recent onderzoek blijkt immers 
dat waar er in PRSP’s wel aandacht is voor horizontale ongelijkheden er een kloof blijft 
tussen beleidsformulering en implementatie (Langer et al., 2012, p. 19). Mason et al. geven 
hier in hun studie een verklaring voor wanneer zij schrijven dat de implementatie van 
(economisch) beleid “afhangt van de aanwezige middelen, institutionele capaciteit en 
politieke wil” (Mason et al., 2011, p.187). Daarbij wijzen ze expliciet naar het bestuur van die 
landen zelf die zich in een post-conflict situatie bevinden. Maar de soevereiniteit van 
nationale overheden is vandaag de dag niet langer ongelimiteerd: in veel gevallen hebben 
internationale actoren (organisaties en donorlanden) door hun rol als financier of 
vredesbewaarder aanzienlijke inspraak in nationale beleidsprocessen – zeker in armere en 
door conflict verscheurde staten, zoals Simonsen aantoont in zijn onderzoek naar politieke 
horizontale ongelijkheden (Simonsen, 2005, p.311). Dit leidt ons tot een discussie en 
kritische evaluatie van de rol van de internationale actoren en hoe zij inwerken op het PRSP 
proces, zowel inhoudelijk als financieel. 

Ten eerste bepalen internationale actoren in belangrijke mate de inhoud van PRSP’s. Het 
zijn de Bretton Woods instellingen die het PRSP proces als preconditie instelden voor 
structurele hulpprogramma’s. De heersende internationale governance discours worden dan 
ook weerspiegeld in de beleidsdoelstellingen van de PRSP’s. Aan de ene kant is er de 
blijvende nadruk op heropbouw als een product van groei boven herverdeling en macro-
economisch beleid boven sociale maatregelen, hoewel de invoering van de PRSP’s in 1999 
ter vervanging van de Structural Adjustment Programmes (SAP) net als een stap weg van 
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die Washington Consensus was bedoeld. Het dominante paradigma na de Koude Oorlog 
wordt gevat door Burchill & Cavandoli wanneer zij schrijven: 

 

 “as free market models have influenced the organization of society and 
understandings of democracy, the actual material conditions being experienced by 
individuals have not been adequately considered. It is too often argued that social 
welfare is an economic matter to be determined by the market and not something 
directly controlled by government” (Burchill & Cavandoli, 2011 , p.57) 

 

Economische performantie is echter een vertekenende indicator omdat er vaak grote 
regionale of etnische verschillen zijn (Brown et al., 2011, p.6). Bovendien bevoordeelt snelle 
privatisering de elite en groepen die al over voldoende startkapitaal beschikken (Venugopal, 
2012, p.110). Dat de nadruk op privatisering nog niet aan belang heeft ingeboet blijkt onder 
meer uit het beleidsproces in Mali en Ivoorkust, waar de focus in recente documenten 
opnieuw is verschoven van socio-economische verdeling naar een nadruk op 
privatiseringsbeleid (PRSP Mali, 2002 v ibid., 2007; PRSP Ivoorkust, 2002 v ibid., 2009).  

Aan de andere kant werden ook nieuwe elementen, kenmerkend voor de post Washington 
Consensus, binnengeleid in het PRSP proces. Thema’s zoals decentralisatie en gender, die 
het laatste decennium ingang vonden in internationale fora (o.a. de Millenniumdoelstellingen; 
in klimaat- en milieuconventies zoals de Convention on Combating Desertification; …), zijn 
nu prominent aanwezig in de tweede generatie PRSP’s (Driscoll & Evans, 2005, p.10 en 
Dijkstra, 2011, pp.116-118). Maar die nieuwe maatregelen zijn niet altijd effectief of 
voldoende als remedie voor horizontale ongelijkheden: ze blijven nog te vaak beperkt tot een 
formeel discours waar overheden zich achter verschuilen. Bij decentralisatie bijvoorbeeld 
blijven de betrokken jurisdicties afhankelijk van de programma’s en financiële allocaties van 
de centrale staat. In observaties met decentralisatie zonder expliciete en begeleidende 
socio-economische maatregelen is het positieve effect op de post-conflict situatie afwezig 
(o.a. PRSP Niger, 2002; PRSP DRCongo, 2006).  

Ten tweede beïnvloeden internationale actoren het PRSP proces doordat zij in een 
aanzienlijk deel van de financiering voor de projecten voorzien. Ook wanneer landen dus 
substantiële socio-economische beleidsprioriteiten stellen voor de reductie van horizontale 
ongelijkheden, blijft de implementatie afhankelijk van internationale financiering. Die 
financiering is niet altijd consequent en bovendien liggen de doelstellingen van de 
donorlanden vaak niet op een lijn met de doelstellingen in de PRSP’s (Fukuda-Parr, 2012, 
p.92). Ook de oprichting van de Peacebuilding Commission in 2005, specifiek gericht op het 
remediëren van voornoemde problematiek, leidt voorlopig niet tot substantiële evoluties: de 
financiële instrumenten blijven traag, onvoorspelbaar en complex (Jenkins, 2008, p.9-10; 
Rugumamu, 2009, p.6) en in de situatie op de grond is het te vroeg voor een positieve 
conclusie: in minstens drie van de zes landen (Burundi, de Centraal Afrikaanse Republiek en 
Guinee-Bissau) blijft de situatie instabiel.  
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Conclusie 

De hoge menselijke en materiële kosten veroorzaakt door het groeiende aantal recurring 
conflicts noopt tot praktijkgericht academisch werk. Dit artikel vormt een eerste aanzet in de 
systematische analyse van de invloed die beleidsmaatregelen gericht op het terugdringen 
van socio-economische horizontale ongelijkheden kunnen hebben op het hervallen van 
interne gewapende conflicten in post-conflict situaties.  

Aan de hand van de opgestelde tweedimensionale typologie werd het bestaande 
onderzoeksveld over conflict recurrence in kaart gebracht. Op basis van de vastgestelde 
hiaten werd beargumenteerd dat een beleidsbenadering, met nadruk op socio-economische 
horizontale ongelijkheden, de geschikte probleemoplossende kwaliteiten behelst, zowel voor 
de academische hiaten als voor de problematiek van conflict recurrence in de praktijk. De 
empirische bevindingen in het onderzoek geven aan dat beleid gericht op de reductie van 
socio-economische horizontale ongelijkheden een positieve bijdrage levert tot de duurzame 
post-conflict heropbouw van landen in Sub-Saharisch Afrika en de kans op conflict 
recurrence verkleind.  

Er werd, ten eerste, een empirische samenhang aangeduid tussen louter de aanwezigheid 
van een Poverty Reduction Strategy Paper en een lager risico op conflict recurrence. 
Vervolgens werd bij verdiepende analyse van die observaties met een PRSP vastgesteld dat 
beleidsprogramma’s met aandacht voor de reductie van socio-economische horizontale 
ongelijkheden resulteren in een post-conflict situatie met stabiele vrede. Wanneer ten slotte 
de verschillende factoren nader werden bekeken die bijdragen aan dit effect, werd 
vastgesteld dat de spreiding en toegankelijkheid van onderwijs, gezondheidszorg en 
infrastructuur evenals een directe herverdeling van kapitaal tussen groepen het sterkst 
verbonden zijn met een dalend risico op conflict recurrence. Het effect van 
tewerkstellingsmaatregelen, grondstoffenherverdeling en regionale allocatie van foreign 
direct investment is onduidelijk, onder meer omdat die maatregelen weinig aangewend 
worden. Inkomensondersteunend beleid voor gedepriveerde etnische, religieuze of regionale 
groepen speelt dan weer geen rol volgens deze analyse.  

Ondanks de bevestiging van het voorgestelde model moet er bij de interpretatie van de 
bevindingen ook rekening gehouden worden met een aantal beperkende factoren. Het 
onderzoeksopzet beperkte zich tot het verwerven van een systematisch inzicht in de rol van 
socio-economisch beleid voor de reductie van horizontale ongelijkheden. Om het 
voorgestelde model uit te breiden en te consolideren werpen drie aanvullingen zich op. Eerst 
en vooral kan de reikwijdte van de analyse, zowel in ruimte als in de besproken tijdsperiode, 
uitgebreid worden: die werd namelijk beperkt, rekening houdend met de beschikbaarheid van 
data en het bestek van dit artikel. Ten tweede kan het model, wanneer meer observaties zijn 
opgenomen, geanalyseerd worden met een multivariabele analyse waarbij, ten derde, 
gecontrolleerd wordt voor alternatieve causale mechanismen zoals het eindtype van het 
vorige conflict, economische kosten-baten factoren en politieke horizontale ongelijkheden.  

Het zoeken naar de oorzaken van conflict recurrence zal in de toekomst alleen maar 
toenemen in belang en dient daarom verder verdiept te worden. Beslissende antwoorden zijn 
hoogst onwaarschijnlijk. Met dit onderzoek hopen wij een aanzet te geven tot de ontwikkeling 
van nieuwe inzichten die, al is het maar in een enkel geval, kunnen bijdragen tot een 
duurzame oplossing van interne gewapende conflicten op het terrein. De positieve rol die 
beleid gericht op het reduceren van socio-economische horizontale kan spelen in het 
terugdringen van conflict recurrence verdient verdere aandacht van zowel de academische 
wereld als actoren in de praktijk. 
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