C OMMISSARIAAT - GENERAAL VOOR DE V LUCHTELINGEN EN DE S TAATLOZEN

COI Focus
AFGHANISTAN
Corruptie en documentenfraude
14 januari 2021 (update)

Cedoca

Oorspronkelijke taal: Nederlands

DISCLAIMER:
Dit COI-product is geschreven door de documentatie- en researchdienst
Cedoca van het CGVS en geeft informatie voor de behandeling van
individuele verzoeken om internationale bescherming. Het document bevat
geen beleidsrichtlijnen of opinies en oordeelt niet over de waarde van het
verzoek om internationale bescherming. Het volgt de richtlijnen van de
Europese Unie voor de behandeling van informatie over herkomstlanden van
april 2008 en is opgesteld conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
De auteur heeft de tekst gebaseerd op een zo ruim mogelijk aanbod aan
zorgvuldig geselecteerde publieke informatie en heeft de bronnen aan elkaar
getoetst. Het document probeert alle relevante aspecten van het onderwerp
te behandelen, maar is niet noodzakelijk exhaustief. Als bepaalde
gebeurtenissen, personen of organisaties niet vernoemd worden, betekent dit
niet dat ze niet bestaan hebben.
Alle gebruikte bronnen staan kort vermeld in een voetnoot en uitgebreid
beschreven in een bibliografie achteraan het document. Bronnen die
geconsulteerd maar niet gebruikt werden, staan in een lijst van geraadpleegde
bronnen. In uitzonderlijke gevallen worden bronnen niet bij naam genoemd.
Wie specifieke informatie uit dit document gebruikt, moet de bronverwijzing uit
de bibliografie vermelden.
Publicatie of verspreiding van dit document is alleen mogelijk na schriftelijke
toestemming van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen.

Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL
www.cgvs.be

T 02 205 51 11

This COI-product has been written by Cedoca, the Documentation and
Research Department of the CGRS, and it provides information for the
processing of individual applications for international protection. The
document does not contain policy guidelines or opinions and does not pass
judgment on the merits of the application for international protection. It follows
the Common EU Guidelines for processing country of origin information (April
2008) and is written in accordance with the statutory legal provisions.
The author has based the text on a wide range of public information selected
with care and with a permanent concern for crosschecking sources. Even
though the document tries to cover all the relevant aspects of the subject, the
text is not necessarily exhaustive. If certain events, people or organisations
are not mentioned, this does not mean that they did not exist.
All the sources used are briefly mentioned in a footnote and described in detail
in a bibliography at the end of the document. Sources which have been
consulted but which were not used are listed as consulted sources. In
exceptional cases, sources are not mentioned by name. When specific
information from this document is used, the user is asked to quote the source
mentioned in the bibliography.
This document can only be published or distributed with the written consent of
the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons.

F 02 205 50 01

cgvs.info@ibz.fgov.be

AFGHANISTAN. Corruptie en documentenfraude
14 januari 2021

Inhoudstafel
Lijst van afkortingen .......................................................................................................... 3
Inleiding............................................................................................................................. 5
1. Corruptie in Afghanistan ................................................................................................ 7
1.1. Corruptie in de openbare dienstverlening ........................................................................ 9
1.2. Corruptie en de Afghaanse economie ............................................................................ 10
1.3. Corruptie en tewerkstelling .......................................................................................... 13
1.4. Corruptie in het Afghaanse onderwijssysteem ................................................................ 13
1.5. Corruptie bij de Afghaanse veiligheids- en gerechtelijke diensten ...................................... 15
1.5.1. Corruptie bij de Afghaanse veiligheidsdiensten .......................................................... 15
1.5.2. Corruptie bij justitie ............................................................................................... 18
1.6. Corruptie in de humanitaire hulpsector en bij reconstructieprojecten ................................. 19
1.7. Anticorruptiemaatregelen............................................................................................. 21
2. Documentenfraude ....................................................................................................... 25
2.1. Overheidsdocumenten ................................................................................................. 25
2.2. Niet-overheidsdocumenten .......................................................................................... 28
2.2.1. Nachtbrieven van de taliban.................................................................................... 29
2.2.2. Nachtbrieven van ISKP ........................................................................................... 30
3. Netwerken van mensensmokkel ................................................................................... 30
Samenvatting ................................................................................................................... 33
Bibliografie ....................................................................................................................... 34

Pagina 2 van 54

AFGHANISTAN. Corruptie en documentenfraude
14 januari 2021

Lijst van afkortingen
AAN

Afghanistan Analysts Network

ACJC

Anti-Corruption and Justice Centre

AFN

Afghaanse afghani

AGO

(Deputy) Attorney General for Anti-Corruption

ALP

Afghan Local Police (Afghaanse Lokale Politie)

ANA

Afghan National Army (Afghaans Nationaal Leger)

ANDSF

Afghan National Defence
Veiligheidsdiensten)

ANP

Afghan National Police (Afghaanse Nationale Politie)

APPRO

Afghanistan Public Policy Research Organization

AREU

Afghanistan Research and Evaluation Unit

DFAT

Australian Department of Foreign Affairs and Trade

DW

Deutsche Welle

EASO

European Asylum Support Office

FinTRACA

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Afghanistan

HCAC

High Council on Rule of Law and Anti-Corruption

HOOAC

High Office of Oversight and Anti-Corruption

HRW

Human Rights Watch

IARCSC

Independent Administrative Reform and Civil Service Commission

ICAO

International Civil Aviation Organisation

ICG

International Crisis Group

IGC

International Growth Centre

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie (International Organization for Migration)

ISKP

Islamic State Khorasan Province (Islamitische Staat in de Provincie Khorasan)

IWA

Integrity Watch Afghanistan

IWPR

Institute for War and Peace Reporting

MCTF

Major Crimes Task Force

MEC

Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee

MMC

Mixed Migration Centre

NGO

Non-Governmental Organisation (Niet-gouvernementele organisatie)

NPC

National Procurement Commission

NPS

Naval Postgraduate School

NRC

Norwegian Refugee Council

NYT

(The) New York Times
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PKR

Pakistaanse roepie

RFE/RL

Radio Free Europe/Radio Liberty

SAO

Supreme Audit Office

SIGAR

Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction

TI

Transparency International

TLO

(The) Liaison Office

UNAMA

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNCAC

United Nations Convention Against Corruption

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNSG

United Nations Secretary-General

USD

Amerikaanse dollar

USDOD

United States Department of Defense

USDOS

United States Department of State

USIP

United States Institute of Peace

VN

Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten

VoA

Voice of America

Pagina 4 van 54

AFGHANISTAN. Corruptie en documentenfraude
14 januari 2021

Inleiding
In deze COI Focus bestudeert Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in
Afghanistan. Dit rapport is een update van de COI Focus AFGHANISTAN. Corruptie en
documentenfraude van 21 november 2017. Dit document beschrijft de nieuwe ontwikkelingen sinds
januari 2018 en concentreert zich op de huidige situatie. Cedoca raadpleegde voornamelijk bronnen
gedateerd van januari 2018 tot en met december 2020. Omwille van hun relevantie en voor een goed
begrip van de context van corruptie en documentenfraude in Afghanistan, heeft Cedoca ook enkele
oudere bronnen geconsulteerd en opgenomen.
Om te beginnen schetst deze COI Focus een beeld van de algemene context van corruptie in
Afghanistan. Achtereenvolgens belicht Cedoca de aanwezigheid van corruptie in de openbare
dienstverlening, in de Afghaanse economie, bij tewerkstelling, in het Afghaanse onderwijssysteem, bij
de werking van de Afghaanse veiligheidsdiensten en gerechtelijke instanties, in de humanitaire
hulpsector en bij reconstructieprojecten. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillende
anticorruptiemaatregelen die de voorbije jaren genomen werden. Het tweede hoofdstuk van deze COI
Focus geeft meer informatie over documentenfraude en de prevalentie van valse documenten in
Afghanistan, zowel overheids- als niet-overheidsdocumenten. Het derde en laatste hoofdstuk
bespreekt het bestaan van netwerken van mensensmokkel.
Cedoca raadpleegde diverse bronnen voor dit onderzoek. In de eerste plaats maakte Cedoca gebruik
van rapporten van Transparency International (TI) en Integrity Watch Afghanistan (IWA), de
evaluaties van het Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC), de
kwartaalrapportering van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) aan de Algemene
Vergadering (UN Secretary-General, UNSG), de rapportering van de missie van de Verenigde Naties
in Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA) en het Hoog Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de VN (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR), rapporten van de
Bertelsmann Stichting, de Wereld Bank, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het
Mixed Migration Centre (MMC) en ook de jaarlijkse Survey of the Afghan People van de Asia
Foundation.
Verder
consulteerde
Cedoca
relevante
analyses
en
rapporten
van
onafhankelijke
onderzoeksorganisaties, zoals Afghanistan Analysts Network (AAN) en Afghanistan Research and
Evaluation Unit (AREU), en van mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch (HRW) en
Freedom House. Cedoca raadpleegde ook enkele rapporten van het kantoor van de Special Inspector
General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Door middel van audits, inspecties en onderzoek
geeft deze organisatie een overzicht van reconstructieprojecten in Afghanistan.
Voor anekdotische illustraties verzamelde Cedoca feitenmateriaal in betrouwbare Afghaanse en
internationale mediakanalen, zoals Pajhwok Afghan News, Tolo News, Khaama Press, Radio Free
Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Gandhara, The New York Times (NYT), The Washington Post, The
Guardian, BBC World News, Al Jazeera, Deutsche Welle (DW) en Voice of America (VoA).
De geraadpleegde bronnen hanteren vaak verschillende schrijfwijzen voor Afghaanse plaats- en
persoonsnamen. Cedoca neemt de meest courante schrijfwijze uit Engelstalige bronnen over. Naar
analogie met het European Asylum Support Office (EASO) gebruikt Cedoca in deze COI Focus de
afkorting ISKP om te verwijzen naar de groepering Islamitische Staat (IS, ISIS, ISIL of Daesh).
Islamitische Staat wordt in Afghanistan Islamic State Khorasan Province (ISKP) (Islamitische Staat in
de Provincie Khorasan) genoemd.1

1

EASO, 09/2020, p. 13, url
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1. Corruptie in Afghanistan
De internationale onafhankelijke anticorruptie-organisatie TI, die in december 2020 een nationaal
kantoor opende in Afghanistan2, en UNAMA definiëren corruptie als volgt: het misbruik van openbaar
vertrouwen in macht ten bate van private winst.3 TI maakt hierbij een onderscheid tussen twee vormen
van corruptie: corruptie volgens de regels en corruptie tegen de regels in. Bij de eerste vorm wordt
smeergeld betaald om een voorkeursbehandeling te krijgen in een reguliere procedure. Bij de tweede
vorm van corruptie wordt smeergeld aangeboden om iemand iets te laten doen waartoe hij niet
gemachtigd is.4 Corruptie kan volgens TI verschillende vormen aannemen, zoals: ambtenaren die om
geld of een gunst vragen in ruil voor het leveren van een dienst, politici die geld bedoeld voor openbare
doeleinden misbruiken of die openbare banen en contracten toekennen aan hun sponsors, familie of
vrienden en bedrijven die ambtenaren omkopen om lucratieve overeenkomsten te sluiten.5
Volgens de Corruption Perceptions Index voor 2019 van TI wordt Afghanistan op de 173e plaats van
de 198 onderzochte landen gerangschikt (één plaats hoger dan in 20186 en vier plaatsen lager dan in
20177). Het land krijgt een score van 16 op een schaal van 0 tot 100. Een score van 0 betekent zeer
corrupt terwijl 100 betekent dat een land volledig vrij is van corruptie. 8 Ter vergelijking, buurlanden
Pakistan en Iran staan in 2019 op plaats 120 (32/100)9 en 146 (26/100)10. De directeur van TI brengt
de ongebreidelde corruptie in Afghanistan in verband met de politisering van belangrijke
overheidsinstanties in het land.11 Volgens de Transformation Index (BTI) 202012 van de Bertelsmann
Stichting, die de transformatie naar een democratie en markteconomie en de kwaliteit van het politiek
beleid in 137 landen analyseert, blijft corruptie één van Afghanistans grootste uitdagingen. De werking
van de Afghaanse overheidsinstellingen is aangetast door grootschalige corruptie op verschillende
niveaus: in het parlement, in de economie, in het onderwijssysteem en bij de werking van justitie en
de openbare dienstverlening.13
Meer dan dertig jaar conflict in Afghanistan heeft ervoor gezorgd dat corruptie een diepgeworteld
fenomeen is geworden in de Afghaanse samenleving.14 Er hebben zich netwerken ontwikkeld die in
het volledige overheidsapparaat zijn doorgedrongen en die straffeloosheid van de betrokkenen
garanderen.15 UNAMA omschrijft corruptie als een aanhoudend probleem in Afghanistan, één van de
grootste frustraties in het dagelijkse leven van de Afghaanse bevolking. Corruptie ondermijnt de
politieke legitimiteit van de Afghaanse regering, vormt een hindernis voor het vertrouwen in de
Afghaanse overheidsinstellingen en belemmert elke inspanning voor vrede, welvaart en de
ontwikkeling van het land.16 Bronnen vermelden verschillende factoren voor de wijd verspreide cultuur
van corruptie in Afghanistan: de zwakke institutionele capaciteiten van zowel de lokale als de centrale

Reporterly, 09/12/2020, url
TI, s.d., url; UNAMA, 05/2019, p. 6, url
4
TI, s.d., url
5
TI, s.d., url
6
TI, 2019, url
7
TI, 2018, url
8
TI, 2020, url; RFE/RL, 23/01/2020, url
9
TI, 2020, url
10
TI, 2020, url
11
Pajhwok Afghan News, 11/05/2020, url
12
De BTI 2020 omvat de periode: 01/02/2017 tot 31/01/2019.
13
Bertelsmann Stiftung, 2020, pp. 2, 3, 12, 13, 19, 27, 32, url
14
RFE/RL, 11/06/2017, url; TI, 2018, p. 8, url; SIGAR (Sopko J.F.), 24/01/2018, url; RFE/RL, 30/04/2018, url;
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, 01/03/2019, pp. 16-17, url; TI (Bak M.), 29/04/2019, p. 2, url;
AAN (Bjelica J.), 20/05/2019, url; CSIS (Cordesman A.H.), 10/09/2019, url; Freedom House, 04/03/2020, url;
Pajhwok Afghan News, 25/06/2020, url; Afghanistan After America [audio - podcast], 24/09/2020, url
15
RFE/RL, 11/06/2017, url; Freedom House, 04/03/2020, url; Tolo News, 27/06/2020, url
16
UNAMA, 20/05/2019, url; UNAMA, 06/2020, p. 7, url
2
3
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overheid, ontoereikende wetgeving en regelgeving, aanwerving van ambtenaren niet op basis van hun
verdiensten, lage lonen en onvoldoende ordehandhavers, het gebrek aan klachtenmechanismen en
systemen voor openbaar onderzoek en de illegale winsten van drugshandel en -smokkel.17
De gevolgen van corruptie reiken verder dan op het eerste gezicht waarneembaar. Het fenomeen
neemt de financiële middelen weg daar waar ze juist het meeste nodig zijn, beïnvloedt de relatie
tussen de overheid en de burger op een negatieve wijze en voedt zo indirect de groeiende insurgency
(voornamelijk de taliban)18 en daarmee ook de onveiligheid. Bovendien zet corruptie aan tot
ongelijkheid en mensenrechtenschendingen. Dit kan aanleiding geven tot sociale conflicten en
ondermijnt de toepassing van de rechtsstaat. Daarnaast vormt corruptie ook een hindernis voor een
gezonde ontwikkeling van de economie.19 Volgens HRW vermijden Afghaanse journalisten het vaak
om te rapporteren over corruptie, uit angst voor intimidatie, bedreigingen en aanvallen.20
Bijna 70 % van de respondenten van de Survey of the Afghan People van 2019 van de Asia Foundation
beschouwen corruptie als een groot probleem in hun dagelijkse leven. Hoewel er regionale verschillen
zijn (met een toename in de zuidwestelijke en oostelijke regio en de meeste meldingen in de provincies
Panjshir, Helmand, Nangarhar en Kabul), komt corruptie voor in heel het land. Inwoners van steden
melden iets vaker te maken te krijgen met corruptie in hun dagelijkse leven dan mensen die op het
platteland wonen. Volgens de Asia Foundation is dit verschil mogelijks toe te schrijven aan het feit dat
stadsbewoners vaker in contact komen met overheidsinstellingen en ambtenaren. 21 Verschillende
bronnen geven aan dat corruptie het sterkst wordt ervaren in de publieke sector, doch ook aanwezig
is in de private sector en in de hulpsector.22 De survey van de Asia Foundation van 2019 toont aan
dat Afghaanse burgers het meeste corruptie ervaren bij het beroep doen op openbare dienstverlening
(voor bijvoorbeeld de aanvraag van officiële documenten) en in het contact met politici en gerechtelijke
instanties. Verder wordt eveneens veel corruptie ondervonden bij het solliciteren voor jobs, in het
contact met de nationale politiediensten, bij het genieten van publieke gezondheidszorg en om
toegelaten te worden tot scholen of universiteiten.23
De tweejaarlijkse National Corruption Survey van IWA, gepubliceerd eind 2018, schetst een tweeledig
beeld van de vooruitgang in de strijd tegen corruptie in Afghanistan. Enerzijds rapporteert IWA een
lichte daling in het aantal Afghaanse burgers die de corruptie in hun land als zeer ernstig ervaren en
geven respondenten aan iets meer vertrouwen te hebben in de wil en inspanningen van de overheid
om corruptie te bestrijden. Anderzijds blijft het niveau van ervaren en waargenomen corruptie zeer
hoog. Ook melden respondenten een toenemende invloed en expansie van de taliban omdat burgers
hun toevlucht zoeken tot de opstandelingen als alternatief voor de corrupte overheid. Verder neemt
een gevoel van pessimisme toe bij de Afghaanse bevolking over wat burgers zelf kunnen doen om het
probleem van corruptie in hun dagelijkse leven aan te pakken. 24
Tal van bronnen rapporteren over fraude en wijdverspreide corruptie bij de parlementsverkiezingen
van 2018, alsook bij de presidentsverkiezingen van 2019.25 Volgens AAN heeft het Afghaanse

SIGAR, 09/2016, pp. 7-8, url; IWA, 12/2018, p. 34, url
Afghanistan After America [audio - podcast], 24/09/2020, url
19
WB, 01/02/2016, pp. 2-3, 14, url; TI, 2018, p. 2, url; IWA, 12/2018, p. 2, url; TI (Bak M.), 29/04/2019, pp. 1,
3, url; UNSG, 03/09/2019, p. 15, url; SIGAR, 11/2019, p. 1, url; HRW (Gossman P.), 11/12/2019, url; UNDP,
2020, url; SIGAR (Sopko J.F.), 24/06/2020, url; Tolo News, 17/11/2020, url
20
HRW, 10/04/2019, url
21
Asia Foundation (The), 14/11/2019, pp. 142-145, url
22
TI, 2018, p. 2, url; TI (Bak M.), 29/04/2019, pp. 6-8, url; Asia Foundation (The), 14/11/2019, pp. 142-145,
url
23
Asia Foundation (The), 14/11/2019, pp. 144-145, url
24
IWA, 12/2018, pp. 2-3, 65, url
25
DW, 18/10/2018, url; Pajhwok Afghan News, 28/10/2018, url; Pajhwok Afghan News, 18/12/2018, url; NYT
(Zucchino D., Abed F.), 12/02/2019, url; UNSG, 28/02/2019, p. 1, url; Al Jazeera, 26/04/2019, url; NYT
17
18
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parlement een langdurige reputatie van corruptie, variërend van parlementsleden die steekpenningen
ontvangen in ruil voor stemmen tot het regelen van lucratieve contracten.26 Uit enquêtes van de Asia
Foundation en de Bertelsmann Stichting komt bovendien naar voor dat een meerderheid van de
Afghaanse burgers het parlement als partijdig en corrupt beschouwt en corruptie ook aanhaalt als één
van de voornaamste redenen om niet te gaan stemmen.27
Verschillende bronnen wijzen er tot slot op dat een mogelijk toekomstig vredesakkoord tussen de
Afghaanse overheid en de taliban geen duurzaam einde zal maken aan de endemische corruptie in het
land. Volgens SIGAR verzwakt deze systemische corruptie juist de onderhandelingspositie van de
Afghaanse regering tijdens de vredesbesprekingen met de taliban.28

1.1. Corruptie in de openbare dienstverlening
De lengte en complexiteit van de processen van openbare dienstverlening in Afghanistan zorgen ervoor
dat de verstrekking ervan gevoelig is voor corruptie.29 De interactie tussen de openbare diensten en
de burger wordt als een markteconomie voorgesteld, waarbij corruptie de nieuwe valuta van het land
wordt genoemd. Het fenomeen is gekend als reshwat (omkoping). Historisch gezien werd corruptie in
de openbare dienstverlening in Afghanistan eerder bepaald door de relatie met iemand die een
openbare functie bekleedde (wasita/wasata, shanakht of safarish).30 De evolutie naar het betalen van
steekpenningen wordt ook wel de monetarisering van corruptie genoemd. Het verkrijgen van een
openbare functie of een machtspositie is op zich ook onderhevig aan het betalen van steekpenningen.
Afghanistan kent bovendien een systeem van makelaars of tussenpersonen (dalal of commissionkar)
die zich, tegen betaling, voor burgers tot de overheid wenden voor het verkrijgen van een openbare
dienst (zoals de registratie van een auto, het aanvragen van identiteitsdocumenten, het betalen van
belastingen of het bekomen van een elektriciteitsaansluiting).31
Verschillende bronnen geven aan dat het bijna onmogelijk is om een openbare dienst te genieten
zonder het betalen van smeergeld (bakshees). Volgens IWA betalen Afghanen jaarlijks meer dan 2
biljoen Amerikaanse dollar (USD) aan steekpenningen.32 Het fenomeen is endemisch in nagenoeg alle
Afghaanse overheidsdiensten33, maakt deel uit van het dagelijkse leven en onder de bevolking is de
perceptie gegroeid dat het normaal is.34 Het systeem dient niet enkel ambtenaren, maar ook burgers
die een voordelig resultaat of een versnelde behandeling kunnen kopen. Via smeergeld kunnen
bijvoorbeeld boetes vermeden worden of kunnen aanvraagprocedures van documenten versneld
worden.35
Volgens de reeds aangehaalde National Corruption Survey van IWA (2018) is het aantal Afghaanse
burgers dat rapporteert smeergeld te hebben betaald toegenomen sinds 2016. De frequentie van het
betalen van smeergeld per persoon en de gemiddelde waarde van de betaling zijn echter gedaald,
waardoor het totale aantal betaalde steekpenningen in Afghanistan is afgenomen sinds 2012. Het

(Zucchino D., Faizi F.), 27/09/2019, url; Guardian (The), 27/09/2019, url; RFE/RL, 09/10/2019, url; NYT
(Mashal M.), 13/10/2019, url; AAN (Adili A.Y.), 28/09/2020, url
26
AAN (Bjelica J., Sorush R.), 04/01/2018, url
27
Asia Foundation (The), 14/11/2019, pp. 161-169, url; Bertelsmann Stiftung, 2020, p. 12, url
28
Al Jazeera, 26/06/2020, url; NBC News, 18/10/2020, url; Tolo News, 17/11/2020, url
29
AREU (Gardizi M. et al.), 06/2010, p. 13, url; AREU & ODI, 08/2018, pp. 1, 3, url
30
AREU (Gardizi M. et al.), 06/2010, pp. 8, 11, url; EASO, 08/2017, p. 67, url; IGC et al. (Bizhan N.), 04/2018,
p. 11, url
31
AREU (Gardizi M. et al.), 06/2010, pp. 8, 11, url; APPRO, 07/2017, pp. 2, 18, 21, 31, url
32
Tolo News, 09/12/2020, url
33
Pajhwok Afghan News, 07/11/2019, url; Gandhara, 28/02/2020, url; Tolo News, 09/12/2020, url
34
IWPR (Zaland K.), 12/02/2018, url; IGC et al. (Bizhan N.), 04/2018, p. 11, url; IWP, 01/05/2018, url; IWA,
12/2018, pp. 2-3, url
35
IWA (Afzali, S.I., Timory M.N.), 11/2016, pp. 6-8, 13, url
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merendeel van de steekpenningen wordt cash betaald, een kleiner aantal betreft betalingen in de vorm
van giften/geschenken (shereeni), vee en de vraag om een gunst. Afghaanse burgers geven aan
voornamelijk smeergeld te betalen uit noodzaak om beroep te kunnen doen op de openbare
dienstverlening. Het aantal IWA-respondenten dat verklaart bereid te zijn steekpenningen te betalen
is aanzienlijk gestegen sinds 2016. Ook geeft de survey van IWA aan dat Afghaanse burgers een
hogere mate van corruptie en omkoping ervaren op lokaal niveau (bijvoorbeeld het niveau van het
district) dan op provinciaal niveau. Respondenten beschrijven hoe het negatieve effect van
administratieve corruptie op hun dagelijkse leven hun vertrouwen in de lokale openbare
dienstverlening aantast. Wat er in sommige situaties toe kan leiden dat burgers hun toevlucht zoeken
tot alternatieve vormen van dienstverlening, bijvoorbeeld geleverd door de taliban.36
De voorbije jaren werden tal van publieke figuren met vaak hoge functies in de openbare
dienstverlening gearresteerd op verdenking van corruptie.37 In september 2019 meldt UNSG dat
donoren enige vooruitgang opmerken bij de anticorruptiehervormingen van de Afghaanse overheid,
waaronder bij de aanwerving van ambtenaren op basis van verdienste.38 In oktober 2020 rapporteert
SIGAR dat het centrum voor openbare dienstverlening van het stadsbestuur van Kabul vanaf nu alle
aanvragen voor bijvoorbeeld huwelijkscertificaten, bedrijfsvergunningen, visa en paspoorten zal
concentreren op één locatie, dit om de mogelijkheden voor corruptie te beperken.39
Verschillende bronnen berichten over een cultuur van corruptie bij de uitbetaling van zogenaamde
death payments (uitkeringen bij overlijdens aan de familie(s) van slachtoffers die om het leven zijn
gekomen in het conflict).40 Het verwerkingsproces van claims zou versneld kunnen worden door de
betrokken ambtenaren een deel van de uitkering te geven. Sommige respondenten beschrijven aan
nieuwsagentschap NYT het ontstaan van een industrie van death payment brokers, tussenpersonen
die tegen een vergoeding de aanvragen invullen voor analfabete families.41
Corruptie wordt ook gepleegd in een kader van uitgebreide (patronage)netwerken, die zich uitstrekken
tot in alle hoeken van de overheidsadministratie en waarbij invloedrijke individuen de radars van het
netwerk vormen. Deze netwerken beïnvloeden de administratieve structuur van de Afghaanse regering
en openbare dienstverlening door aanwerving via verwantschap en connecties, verhinderen bestraffing
van de betrokkenen en blokkeren alle hervormingspogingen om corruptie te bestrijden.42 (zie verder
1.3 Corruptie en tewerkstelling)

1.2. Corruptie en de Afghaanse economie
In een AAN-rapport gepubliceerd in mei 2020 beschrijft analiste Kate Clark de kennelijke paradox dat,
ondanks bijna twee decennia van internationale hulp aan Afghanistan, het merendeel van de
Afghaanse burgers dieper zijn weggezakt in armoede. De enorme internationale steun (door economen
omschreven als rent) creëerde een sterk financieel afhankelijke overheid en economie, waardoor de
binnenlandse productie verzwakt werd en corruptie toenam. Op die manier heeft de toevloed aan
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buitenlandse middelen in Afghanistan vanaf 2009 de corruptie in het land versterkt en geconsolideerd
in de Afghaanse economie.43
Verschillende bronnen geven aan dat de effecten van corruptie op de economie in Afghanistan sterk
voelbaar zijn.44 Dit heeft er onder andere toe geleid dat de ontwikkeling van privé-initiatieven beperkt
is gebleven45 en dat er een bloeiende informele economie (gerund door politieke elites en
krijgsheren)46 tot stand is gekomen.47 Een rapport van Freedom House beschrijft hoe economische
vrijheid in Afghanistan beperkt wordt door corruptie, patronage en de dominante rol van een kleine
politiek geaffilieerde elite. De voorbije twee decennia waren investeerders in de meest winstgevende
economische activiteiten (zoals overheids -en defensiecontracten, drugshandel, vastgoedontwikkeling
en de ontginning van mineralen) steeds afhankelijk van connecties met invloedrijke figuren.48
Fiscale corruptie en de cultuur van jor amad(an) (een soort regeling tussen belastingbetalers,
belastingambtenaren en eventuele tussenpersonen) houden stand in het Afghanistan van na de Bonnovereenkomst in 2001. Dit heeft een arbitrair en sterk gecorrumpeerd belastingsysteem tot stand
gebracht. Een gebrek aan kennis over fiscale procedures zorgt er voor dat belastinginners vaak macht
gebruiken om hun belangen te verzekeren.49
Een in september 2020 gepubliceerde studie van de Wereldbank over douanehervormingen in
Afghanistan stelt dat iedereen die goederen transporteert in het land geconfronteerd wordt met een
parallelle belastingstructuur. Enerzijds is er het officiële douanesysteem van de Afghaanse overheid.
Anderzijds zijn er tal van officieuze belastingstructuren gerund door lokale machthebbers en
verschillende oppositiegroepen.50 Vrachtwagenchauffeurs in de provincies Kandahar en Herat getuigen
zowel belastingen te moeten betalen aan de overheid als aan de taliban aan controleposten op de
weg. De taliban geven hierbij een betalingsbewijs dat getoond kan worden bij andere posten, waardoor
het doorgaans bij één betaling blijft. Overheidsbeambten daarentegen vragen bij elke controle een
nieuwe betaling. De taliban zouden soms ook tussenbeide komen als politieagenten proberen
steekpenningen af te dwingen in regio’s onder controle van de militanten.51 Op de betalingsbewijzen
van de overheid ontbreekt regelmatig een handtekening, stempel of andere nodige details, waardoor
het geld vaak in de zakken van de controlerende beambten verdwijnt.52
Een systematische corruptie aan grensovergangen53 belemmert de ontwikkeling van de legale
Afghaanse markteconomie. Zo wordt gerapporteerd over ambtenaren die smeergeld vragen in ruil
voor het onderwaarderen, onderwegen of niet scannen van ladingen, wat de smokkel van illegale
goederen54 in de hand werkt en de winstmarges uit de legale economie verzwakt. 55 Om corruptie
tegen te gaan, lanceerde het Afghaanse Douane Departement in samenwerking met de Wereldbank
in 2004 een nationale automatisering van de douaneprocedure. Hoewel er nog tal van uitdagingen zijn
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en omkoping nog regelmatig voorkomt, is de legale winstophaling de voorbije vijftien jaar gestegen
en zijn de vrijgavetijden voor vrachtwagens ingekort.56
Corruptie blijkt ook een probleem bij het uitbesteden van wegenbouwprojecten aan bedrijven en
aannemers. Deze procedure is onderhevig aan het geven van steekpenningen om de toekenning van
openbare werken voor zich te winnen. Regelmatig wordt materiaal van een lage kwaliteit gebruikt57
en worden projecten in een latere fase niet opgevolgd. Qayoom Suroush, voormalig onderzoeker bij
AAN, getuigt over grootschalige corruptie en verduistering in de Afghaanse wegeninfrastructuur,
waarbij de overheid en lokale machtsfiguren de bouwbedrijven en hun medewerkers beschermen. 58
Ook de energie- en mijnbouwsector in Afghanistan zijn volgens bronnen gevoelig aan corruptie, wat
investeerders afschrikt.59 Een groot aandeel van de mijnontginning wordt uitgevoerd door
kleinschalige illegale activiteiten. De producten worden vervolgens het land uit gesmokkeld.60 In
november 2020 rapporteert MEC, een onafhankelijk anticorruptie-orgaan in Afghanistan, dat 31
departementen van het ministerie van Mijnbouw en Petroleum illegaal bestuurd worden door
waarnemende ambtenaren.61
In 2019 staat Afghanistan op plaats 173 van de 190 van de Doing Business-Ranking van de
Wereldbank, die landen rangschikt op basis van hoe bevorderlijk hun regelgeving is ten aanzien van
zakelijke operaties. Na een korte vooruitgang in 2018 (plaats 167) ten opzichte van 2016 en 2017
(plaats 183), gaat Afghanistan er dus opnieuw op achteruit in 2019.62 In haar Investment Climate
Statements Report 2019 voor Afghanistan benoemt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken corruptie als een van de belangrijkste uitdagingen om een bedrijf op te richten en zaken te
doen in Afghanistan. Dit zorgt vooral voor obstakels bij het bekomen van de nodige vergunningen, bij
de administratie van overheidsopdrachten en bij het betalen van belastingen.63 Corruptie leidt vaak
tot hogere bedrijfskosten en ondermijnt het zakelijk (zelf)vertrouwen. 64 Daarnaast wordt ook melding
gemaakt van de afpersing van vermogende buitenlandse investeerders.65
Tot slot geven verschillende bronnen aan dat ook drugs een belangrijke bron is voor corruptie in
Afghanistan.66 Het land kent een bloeiende drugseconomie, die 80-90 % van de wereldproductie aan
opium levert.67 The Helmand Food Zone, een landbouwproject in de zuidelijke provincie Helmand
ontwikkeld voor een snelle en aanzienlijke vermindering van de opiumteelt, heeft volgens een studie
van AREU geleid tot een institutionalisering van corruptie in de regio. Het onderzoek rapporteert over
ambtenaren en dorpsouderen die zaden en meststof, bedoeld voor distributie, bijhouden en/of
verkopen op de lokale markt. Zo consolideert het project bestaande machts- en patronagesystemen
en voedt het een groeiende frustratie bij de lokale bevolking ten opzichte van de Afghaanse overheid.68
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1.3. Corruptie en tewerkstelling
Verschillende bronnen geven aan dat het verwerven van een overheidsfunctie of invloedrijke positie
vaak onderhevig is aan corruptie, favoritisme of nepotisme.69 Een onderzoek van de Afghanistan Public
Policy Research Organization (APPRO) geeft aan dat zelfs indien een kandidaat de nodige kwalificaties
heeft voor een functie, smeergeld vaak een voorwaarde is om de functie effectief te verkrijgen.70 In
mei 2019 verklaart een voormalige ambtenaar bij de Ghani-administratie aan de NYT dat
overheidsposities soms ook verkregen worden in ruil voor seksuele gunsten. 71 Volgens IWA rapporteert
een kwart van de Afghaanse burgers het slachtoffer te zijn geweest van nepotisme. Deze praktijk
overheerst het meest in het noorden van het land, het minst in het centrum en in de regio van de
centrale hooglanden.72
Jaarlijks studeren er 50.000 tot 90.000 Afghaanse jongeren af aan de universiteit. De Afghaanse
regering rekruteert echter slechts voor ongeveer 15.000 overheidsposities per jaar, wat voor een
enorme concurrentie zorgt. Zo solliciteren begin 2018 meer dan 280.000 kandidaten voor 18.000
overheidsjobs op instapniveau. Diepgewortelde patronagenetwerken hebben er lang voor gezorgd dat
kandidaten met de nodige (vaak politieke) connecties bevoordeeld worden. Bij zijn aantreden als
president in 2014 belooft Ashraf Ghani verandering te brengen in de wijze waarop het land bestuurd
wordt, door een nieuwe generatie van jonge opgeleide Afghanen aan te werven voor leidinggevende
overheidsposities. Dit blijkt echter moeilijker dan gedacht, gezien de macht van een kleine elite van
invloedrijke tussenpersonen die er alle baat bij hebben dat het patronagesysteem blijft bestaan.
Nepotisme heeft dus nog steeds de bovenhand over verdienste bij aanwervingen voor
overheidsposities in Afghanistan. Begin 2018 brengt het nieuwsagentschap NYT een bezoek aan de
ambtenarencommissie, die verantwoordelijk is voor de rekrutering van 400.000 overheidsfuncties.
Eens per week opent de commissie haar deuren voor klachten van jonge opgeleide sollicitanten, die
gefrustreerd en ontgoocheld zijn door hun gebrek aan de nodige connecties om door de Afghaanse
bureaucratie te breken.73
In juni 2020 bericht het MEC over de aanwerving van meer dan twintig diensthoofden van verschillende
departementen binnen het ministerie van Financiën (voornamelijk douanebeambten) op basis van
illegale overeenkomsten, omkoperij en nepotisme (politieke en familiale relaties).74

1.4. Corruptie in het Afghaanse onderwijssysteem
Bronnen spreken van een historisch diepgewortelde en systematische corruptie binnen het Afghaanse
onderwijssysteem.75 Deze corruptie wordt in verband gebracht met de invloed van politiek op het
onderwijs in Afghanistan: onderwijs werd de voorbije decennia gebruikt als dienstverlening om
politieke macht te bekomen op lokaal en nationaal niveau. Op die manier werd het Afghaanse
ministerie van Onderwijs een belangrijke bron van patronagerelaties.76 Sinds de val van de taliban in
2001 stellen de Afghaanse overheid en internationale donoren het onderwijs in Afghanistan vaak voor
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als een groot succesverhaal. Volgens AAN-analist Ali Yawar Adili heeft dit de deuren verder geopend
voor wanbeheer, manipulatie en corruptie.77
In oktober 2017 brengt het MEC een rapport uit dat de corruptie binnen het Afghaanse
onderwijssysteem evalueert. Dit rapport geeft aan dat een traditie van corruptie ingebed is in
verschillende domeinen van het onderwijssysteem. Zo gebeurt de aanstelling van leerkrachten eerder
via invloed, connecties, nepotisme en omkoperij, dan op basis van verdienste - wat een belangrijke
invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Verder omschrijft het rapport het Afghaanse
schoolcurriculum als te ambitieus, waardoor studenten en leerkrachten zich vaak laten verleiden tot
oneerlijke methodes om de vooropgestelde eindtermen toch te halen.78 In de reeds genoemde National
Corruption Survey (2018) van IWA duiden respondenten onderwijs aan als de corruptste sector, na
justitie, in Afghanistan. Respondenten van IWA ervaren het Afghaanse ministerie van Onderwijs als
de tweede meest corrupte instantie in het land, na de rechtbanken en rechters.79
Tal van bronnen over corruptie in het Afghaanse onderwijs verwijzen naar het fenomeen van de
zogenaamde ghost schools, ghost students en ghost teachers.80 Hoewel heel wat scholen gesloten zijn
en er geen lessen gegeven worden, ontvangen de leerkrachten toch maandelijks hun salaris van het
ministerie van Onderwijs. Hoewel ze niet naar school gaan en niet studeren, gaan leerlingen toch
telkens over naar het volgende jaar en behalen ze uiteindelijk hun diploma.81 Fondsen worden
toegekend en contracten worden getekend voor de bouw van nieuwe scholen, maar in werkelijkheid
starten de projecten niet.82
Enerzijds slagen de taliban er soms in om corruptie te bestrijden in het onderwijssysteem van de
Afghaanse overheid. Zo verklaren respondenten uit het district Andar in de provincie Ghazni in juni
2019 aan AAN dat de lokale taliban alle ghost teachers van de lerarenlijsten schrapten na de officiële
schooldocumenten in het district te hebben gecontroleerd.83 Anderzijds halen de taliban soms ook hun
voordeel uit de corruptie in het reguliere Afghaanse onderwijs. Respondenten uit het district Nad Ali
in de provincie Helmand verklaren eveneens in juni 2019 aan AAN dat de taliban, van verschillende
schoolhoofden in hun regio, een aandeel krijgen van de salarissen van de ghost teachers.84
In januari 2020 maakt het departement van Onderwijs in de provincie Balkh bekend dat ghost teachers
niet langer een salaris zullen uitbetaald krijgen, noch verder zullen kunnen genieten van andere
privileges. Het departementshoofd verklaart het proces voor biometrische registratie van leerkrachten
en educatieve medewerkers succesvol te hebben afgerond. Vanaf nu zullen alle aanwervingen en
uitbetalingen van salarissen voor leerkrachten in de provincie gebeuren op basis van dit biometrische
registratiesysteem.85
Bronnen rapporteren eveneens over onregelmatigheden, corruptie en machtsmisbruik bij de
organisatie van het toelatingsexamen (kankur of kankor, afgeleid van het Franse concours) tot het
Afghaanse hoger onderwijs, alsook bij de uitreiking van diploma’s. Zo worden de antwoorden op de
vragen van de proef soms op voorhand verkocht aan studenten. Lokale machtsfiguren beïnvloeden de
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resultaten van de kankur en bepalen mee welke studenten uiteindelijk afstuderen. Studenten betalen
vaak voor een plaats aan de universiteit, zowel voor hun inschrijving als voor hun diploma.86
Mediaberichten rapporteren over beschuldigingen van corruptie aan het adres van verschillende
hooggeplaatste ambtenaren in het Afghaanse onderwijs. In januari 2018 wordt een hooggeplaatste
ambtenaar van het departement van Onderwijs van de provincie Herat gearresteerd op verdenking
van corruptie.87 In maart-april 2019 wordt de directeur van het departement van Onderwijs van de
provincie Nangarhar beschuldigd van corruptie in elf zaken, voornamelijk documentenfraude bij
ontwikkelingsprojecten. Het onderzoek komt terecht bij het kantoor van de procureur-generaal.88 In
september 2020 wordt eveneens de directeur van het departement van Onderwijs van de provincie
Paktia doorverwezen naar de procureur-generaal. Hij wordt ervan beschuldigd de maandlonen van
ghost teachers voor zich te hebben gehouden.89 In oktober 2020 worden vier prominente ambtenaren
van het ministerie van Hoger Onderwijs ontslagen na klachten van corruptie.90
In april 2020 publiceert het MEC een zesde opvolgingsrapport met een corruptie beoordeling van het
ministerie van Onderwijs. Het rapport stelt dat er vooruitgang is geboekt op het gebied van corruptie
en hervormingen binnen het Afghaanse onderwijssysteem, maar dat het tempo van deze vooruitgang
lager ligt dan voorzien. Het MEC rapporteert over een vooruitgang in transparantie bij het
rekruteringsproces van leerkrachten, een toegenomen participatie en engagement van vrouwen
binnen het ministerie van Onderwijs en de oprichting van een anticorruptieplan voor het onderwijs.
Anderzijds stelt het MEC dat het monitoring- en rapporteringsmechanisme binnen het ministerie van
Onderwijs nog steeds kwetsbaar is voor corruptie, dat er geen permanente monitoring gebeurt van
privéscholen en dat de jaarlijkse prestatiebeoordelingen van leerkrachten niet op gestandaardiseerde
wijze gebeuren (als ze al gebeuren). De resultaten van deze beoordelingen worden bovendien vaak
gemanipuleerd of vervalst.91

1.5. Corruptie bij de Afghaanse veiligheids- en gerechtelijke diensten
1.5.1. Corruptie bij de Afghaanse veiligheidsdiensten
Verschillende enquêtes geven aan dat de Afghaanse bevolking meer vertrouwen heeft in het Afghaans
nationaal leger (Afghan National Army, ANA) dan in de Afghaanse nationale politie (Afghan National
Police, ANP) en meer getroffen wordt door corruptie bij interacties met de ANP dan met het ANA.92
Jaren van hervormingen en initiatieven om de ANP te professionaliseren hebben niet kunnen
verhinderen dat corruptie welig tiert in de nationale politierangen.93 Verschillende bronnen spreken
over een historische privatisering die ontstaan is binnen de ANP. Voormalige lokale machthebbers
kregen hoge politiefuncties en brachten hun eigen manschappen, wapens en materiaal mee. De
hoogste politieposten zijn vaak in handen van invloedrijke figuren en hun achterban.94 Benoemingen
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voor (hogere) ANP-functies worden nog steeds eerder aangestuurd door (politieke, etnische) invloed
en connecties, dan door verdienste.95
Publieke afpersing is reeds geruime tijd een probleem in de ANP-rangen. Volgens 62 % van de
respondenten van een enquête die Pajhwok Afghan News uitvoerde in oktober 2019 maakt de
Afghaanse politie zich openlijk schuldig aan omkoperij en het aanvaarden van smeergeld.96 In
verschillende bronnen getuigen chauffeurs over het moeten betalen van steekpenningen aan legale
en illegale politiecontroleposten langs de weg. Als ze niet betalen moeten reizigers vaak uren wachten
of mogen ze niet doorrijden.97 Winkeliers verklaren goederen te moeten afgeven aan de politie tegen
een vergoeding die de agenten zelf kiezen of een soort taks te moeten betalen.98 Eigenaars van kleine
winkels in de stad Kabul getuigen steekpenningen te moeten betalen aan de politie om met rust
gelaten te worden door lokale criminele bendes. Deze bendes krijgen dan op hun beurt een deel van
de buit van de politie.99 Ook wordt gerapporteerd over politieagenten (bijvoorbeeld in Kabul) die
steekpenningen aannemen van criminelen en opstandelingen om een oogje toe te knijpen bij
misdrijven of bij het binnensmokkelen van wapens in de stad voor het plannen van aanslagen.100 AANanalist Fabrizio Foschini beschrijft hoe in verschillende stadswijken in Kabul een soort modus vivendi
is ontstaan tussen de politie en criminele groepen. Criminelen die op heterdaad betrapt worden
beroepen zich op intimidatie en corrupte praktijken, zoals het waseta-systeem (politieke connecties),
om een dagvaarding voor de rechter te vermijden. Straffeloosheid is zo vaak nog steeds de norm. 101
Een ander fenomeen waar de ANP-rangen reeds jaren mee te maken krijgen is de zogenaamde ghost
police. Politiecommandanten innen het loon van manschappen die louter op papier bestaan. Deze
spook politiemannen zijn fictieve namen op de ANP-loonlijsten, ze worden niet actief ingezet op het
terrein.102 Zo rapporteert SIGAR in juli 2020 over 50-70 % ghost positions binnen het politiepersoneel
in de provincies Kandahar, Zabul, Helmand en Uruzgan.103
Ook het gebruik van drugs door leden van de ANP en de betrokkenheid van politiepersoneel bij
drugshandel en -smokkel blijft problematisch.104 Voornamelijk regio’s langs belangrijke
smokkelroutes105 en gebieden waar opium gecultiveerd wordt, zoals de zuidelijke provincies Kandahar,
Helmand, Zabul en Uruzgan, worden hiermee geconfronteerd.106 Ook in de noordelijke provincie
Kunduz wordt gerapporteerd over de (ver)koop van drugs nabij het Counter Narcotics Department
van de overheid, waarbij de politie smeergeld opstrijkt in plaats van de illegale handel te stoppen. 107
De drijfveren die corruptie binnen de ANP in stand houden zijn divers. Een gebrek aan transparantie
binnen het interne rechtssysteem van de politie zorgt ervoor dat eerlijke ANP-officieren gedemotiveerd
geraken. Terwijl zij de corruptie in hun rangen proberen tegen te gaan worden ze geconfronteerd met
een realiteit waarin corrupte commandanten profiteren van de straffeloosheid. Daarnaast werkt een
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relatief laag loon (zeker voor agenten uit lagere rangen) corrupte praktijken in de hand.108 Deze cyclus
van corruptie en straffeloosheid heeft een systeem gecreëerd dat zichzelf in stand houdt.
Politieofficieren worden aangespoord tot corrupte praktijken om hun huidige positie en het mogelijke
vooruitzicht op andere posten veilig te stellen. De financiële investering die zij hebben moeten doen
om deze posities te bemachtigen proberen ze te recupereren. Het geld dat ANP-leden verzamelen met
activiteiten als afpersing, smeergeld en drugssmokkel investeren ze voor hun maandelijkse
afbetalingen aan de invloedrijke figuren die het corrupte stelsel in stand houden. Om de voordelen
van dergelijk systeem te plukken zijn de verschillende actoren afhankelijk van elkaar. De kans dat één
van hen het initiatief zal nemen om dit systeem onderuit te halen is klein.109
Volgens een recente studie van AAN over de mobilisatie van lokale strijdkrachten wordt ook de
Afghaanse lokale politie (Afghan Local Police, ALP), geplaagd door corruptie en misbruik, wat
uiteindelijk heeft bijgedragen tot de beslissing om deze strijdkracht te ontmantelen in september
2020.110 Net zoals bij de ANP wordt gerapporteerd over connecties met voormalige krijgsheren,
afpersing, betrokkenheid bij smokkel en criminaliteit en ghost personnel in de ALP-rangen.111 AAN
merkt hierbij regionale verschillen op. Voornamelijk in de noordoostelijke provincie Takhar, en de
omliggende provincies Kunduz, Baghlan en Badakhshan heeft de ALP een kwalijke reputatie op het
gebied van corruptie. In de provincies Kunar, Paktia en Paktika wordt het gedrag van de ALP positiever
ervaren.112
Het ANA krijgt eveneens af te rekenen met corruptie113 en ghost soldiers.114 Zo wordt er gerapporteerd
over Afghaanse soldaten die materiaal, geleverd door de Amerikanen, stelen.115 Ook benoemingen
van hogere posities in het Afghaans leger worden vaak beïnvloed door nepotisme en de tussenkomst
van invloedrijke figuren.116 Na de publicatie van een SIGAR-rapport waarin melding wordt gemaakt
van ghost personnel binnen de Afghaanse veiligheidsdiensten ontkent het Afghaanse ministerie van
Defensie in augustus 2019 het bestaan van ghost soldiers in het Afghaans nationaal leger.117
Voorgenoemde corrupte praktijken weerhouden de Afghaanse veiligheidsdiensten (Afghan National
Defence and Security Forces, ANDSF) (voornamelijk de ANP) ervan op te treden als een effectieve en
efficiënte strijdkracht.118 Eind 2016 werkt president Ashraf Ghani een ANDSF-roadmap uit, een breedgedragen hervormingsinspanning waarvan anticorruptie één van de vier kernelementen is.119
Verschillende bronnen rapporteren over pogingen om de mogelijkheden voor corruptie bij de
Afghaanse veiligheidsdiensten te verminderen, zoals het aanpakken van corruptie aan ANDSFcontroleposten, het minimaliseren van de invloed van lokale machthebbers, het wegwerken van
onnodige bureaucratie en het invoeren van nieuwe standaarden van verantwoording voor het ANDSFpersoneel.120 Om het probleem van de ghost police en ghost soldiers aan te pakken, wordt in het
voorjaar van 2019 het door de Verenigde Staten (VS) gesteunde Afghan Personnel and Pay System
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(APPS) geïntroduceerd, gebaseerd op de biometrische registratie van politiepersoneel en soldaten. 121
In februari 2020 begint de stad Kabul met de installatie van een GPS-systeem in de politievoertuigen
die rondrijden in de stad, dit om corruptie en het wangebruik van politievoertuigen tegen te gaan.122
In december 2020 geven bevindingen van het MEC aan dat het ministerie van Binnenlandse Zaken
geen noemenswaardige vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen corruptie binnen haar kwetsbare
departement. 97 % van het politiepersoneel zou nog niet zijn opgenomen in het nieuwe
betalingssysteem voor salarissen.123

1.5.2. Corruptie bij justitie
In de voorgenoemde National Corruption Survey (2018) van IWA duiden respondenten justitie aan als
de meest corrupte sector in Afghanistan. Rechtbanken worden hierbij als beduidend corrupter ervaren
dan rechters, wat volgens IWA suggereert dat Afghaanse burgers voornamelijk met corruptie te maken
krijgen bij het bezoeken van rechtbanken voor administratieve of bureaucratische doeleinden
(bijvoorbeeld voor het aanvragen van documenten of certificaten).124
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Freedom House rapporteren in 2019 en 2020
over een ondoeltreffend en door willekeur gekenmerkt juridisch systeem in Afghanistan, ondermijnd
door corruptie, een gebrek aan capaciteit en onvoldoende opgeleide rechters. Bovendien wordt de
professionaliteit van rechters en advocaten beïnvloed door bedreigingen en smeergeld van lokale
machtsfiguren en gewapende groeperingen.125 Gearresteerde criminelen komen vaak snel terug vrij
door omkoping.126 De vooruitgang in een gerechtelijk onderzoek is eveneens onderhevig aan corruptie.
Het MEC rapporteert over openbaar aanklagers die het gerechtelijk proces moedwillig vertragen om
meer smeergeld te kunnen verdienen.127 Een vertrouwelijke bron verklaart aan het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken dat rechters het bewijsmateriaal in een rechtszaak soms niet
controleren, maar berechten op basis van inlichtingenrapporten die met hen worden gedeeld.128
In juli 2020 kondigt het parket-generaal aan 31 van zijn 38 ambtenaren, waaronder aanklagers,
advocaten en andere medewerkers, te hebben gearresteerd na onderzoek over beschuldigingen van
corruptie en omkoping.129 In oktober 2020 rapporteert SIGAR over een schijnbaar verminderende
invloed van patronagenetwerken op juridische onderzoeken en rechtszaken. Ambtenaren zouden druk
ervaren om zich minder in te laten met corrupte praktijken, aangezien de taliban dit tegen de
Afghaanse overheid zou kunnen gebruiken bij de huidige vredesonderhandelingen. 130
Verschillende bronnen rapporteren over een toenemend aandeel van de Afghaanse burgerbevolking
dat het reguliere gerecht niet vertrouwt omwille van corruptie en zich wendt tot alternatieven, zoals
traditionele gemeenschapsstructuren131 en regionale rechtspraaksystemen van de taliban, voor de
bemiddeling bij en/of de oplossing van geschillen.132
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Voornamelijk rurale gemeenschappen verkiezen shura’s en jirga’s (raden van ouderen) boven het
formele Afghaanse rechtssysteem.133 Murtaza Haqiqat, advocaat en onderzoeker bij de Afghaanse ngo
de Liaison Office (TLO), verwijst naar het zuidoosten van Afghanistan als “het land van de jirga’s”,
waar een mondelinge en informele vorm van tribale rechtspraak de bovenhand heeft.134 UNAMA
rapporteert over een toenemende inspanning om de relatie tussen formele en informele
rechtspraaksystemen te codificeren en hun werking te harmoniseren in 2019. Een nieuwe wet,
opgesteld
door
het
Afghaanse
ministerie
van
Binnenlandse
Zaken,
beperkt
de
rechtspraakbevoegdheden van shura’s en jirga’s tot burgerlijke zaken en verbiedt enkele praktijken
die expliciet ingaan tegen de grondwet en de internationale mensenrechtennormen. 135 Traditionele
bemiddelings- en rechtspraaksystemen blijven echter ook niet gespaard van corruptie. In een studie
gepubliceerd in mei 2018 verklaren respondenten aan UNAMA eveneens geld, schapen of land te
moeten geven tijdens het informele bemiddelingsproces van hun disputen. 136
Lokale taliban-rechtbanken, vaak ad hoc opgericht in een achterkamer van een moskee of
georganiseerd in de vorm van zogenaamde desert courts (informele bijeenkomsten buiten in de
velden),137 worden omschreven als minder corrupt dan het reguliere Afghaanse gerecht en sneller en
efficiënter in het berechtingsproces.138 Mullah’s en religieuze leiders nemen er de rol van rechter en/of
advocaat op zich en handhaven de shariawet. Volgens onderzoeker Haqiqat versterken deze talibanrechtbanken de verbinding tussen de militanten en de lokale gemeenschap en helpen ze de taliban
ook bij hun rekruteringsproces.139 In een studie voor het United States Institute of Peace (USIP)
omschrijft Afghanistan-expert Scott S. Smith dit rechtspraaksysteem van de taliban als een effectieve
dienstverlening voor burgers in gebieden onder hun controle, maar ook als een manier om invloed uit
te oefenen over de lokale gemeenschap.140

1.6. Corruptie in de humanitaire hulpsector en bij reconstructieprojecten
Verschillende bronnen geven aan dat een doeltreffende humanitaire hulpverlening in Afghanistan een
enorme uitdaging is, gezien de volatiele veiligheidssituatie en de endemische corruptie in het land. 141
Door de specifieke Afghaanse context waarin corruptie een vaste plaats heeft verworven, zijn ook
humanitaire hulporganisaties kwetsbaar voor dit fenomeen. Ze worden vaak gedwongen beroep te
doen op lokale handelspraktijken (zoals omkoping en het betalen van steekpenningen) voor het
verwerven van hun werkingsmaterialen of op lokale netwerken en invloedrijke figuren voor het
aanwerven van hun personeel onder de Afghaanse bevolking en voor het afsluiten van contracten.142
Ongeveer 75 % van Afghanistans totale overheidsuitgaven worden verstrekt door internationale
donoren, waaronder de VS. Volgens een schatting van de Wereldbank zou Afghanistan tussen de 4.6
en 8.2 biljoen USD donorfinanciering nodig hebben per jaar, al zeker tot 2024.143 In september 2019
kondigt de VS aan haar humanitaire hulpbudget voor Afghanistan te verminderen met 100 miljoen
USD, verwijzend naar corruptie, financieel wanbeheer en een gebrek aan transparantie bij de
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Afghaanse overheid.144 In oktober 2020 geeft SIGAR, die al meer dan een decennium onderzoek doet
naar verspilling, fraude en misbruik bij de door de VS gefinancierde reconstructieprojecten in
Afghanistan, aan dat endemische corruptie en een gebrek aan verantwoording ervoor zorgen dat elke
vorm van investering in Afghanistan riskant blijft en kwetsbaar is voor fraude en misbruik. Voor de
periode van mei 2009 tot eind december 2019 rapporteert SIGAR over een totaal van ongeveer 19
biljoen USD aan verspilling, fraude en misbruik. De voornaamste oorzaak die SIGAR hiervoor aanhaalt
is een ontoereikende en weinig doeltreffende interne controle.145
Sarah Peck, advocate en voormalig diplomate die rond anticorruptie werkte bij de Amerikaanse
ambassade in Kabul, suggereert in de krant The World enkele oorzaken voor deze wijsverspreide
corruptie binnen de humanitaire hulpverlening en reconstructieprojecten in Afghanistan. Scholen en
rechtbanken werden gebouwd volgens westerse standaarden, zonder voldoende rekening te houden
met de Afghaanse context en specifieke lokale noden en omstandigheden. De contracten voor
reconstructieprojecten kwamen in handen van een kleine politieke elite met de nodige connecties, die
er hun (voor)deel uithaalden en de aanbestedingen vervolgens doorgaven aan onderaannemers.146
Voormalige krijgsheren en andere invloedrijke figuren werden hierbij soms omgekocht in ruil voor hun
loyaliteit en steun. Omwille van de volatiele veiligheidssituatie in veel van Afghanistans rurale
districten was er weinig of geen overzicht. Het was voor hulpverleners vaak te gevaarlijk om de sites
van de projecten te bezoeken en te controleren hoe alles verliep. De budgetten bedoelt voor
humanitaire hulp en de wederopbouw van Afghanistan hebben op deze manier de diepgewortelde
corruptie in het land verder aangewakkerd. Peck spreekt van een vicieuze cirkel waarbij onvoldoende
rekening wordt gehouden met de ingewikkelde relatie tussen veiligheid en corruptie.147
TI wijst op de strategische manieren waarop oppositiegroeperingen omgaan met de toevloed aan
hulpprogramma’s, variërend van het saboteren van projecten en het straffen van medewerkers tot
het zoeken van mogelijkheden om zich een deel van de instroom aan middelen eigen te maken (o.a.
door diefstal, omkoping en taxatie). De taliban lijken voornamelijk deze laatste strategie te verkiezen,
waarbij ze proberen bepaalde posities te verwerven vanwaaruit ze deze instroom aan middelen kunnen
reguleren om er zo zelf profijt uit te halen. Als een hulpproject bepaalde strategische implicaties heeft
(zoals een brug die kan gebruikt worden door een rivaliserende oppositiegroep of door het Afghaans
leger), dan staan de taliban erom bekend soms wel over te gaan tot sabotage.148
Eind november 2020 vond de vierjaarlijkse Afghanistanconferentie plaats in Genève. Deze resulteerde
in de toezegging van 12 tot 13 biljoen USD aan internationale financiering voor Afghanistan voor de
periode 2021-2024. Dit is een vermindering van 20 % ten opzichte van de 15.2 biljoen USD die vier
jaar eerder in Brussel werd toegezegd en beduidend onder de VN-voorspellingen voor de noden van
het land. Een meerderheid van de donoren hebben hun financiële beloften gekoppeld aan bepaalde
voorwaarden. Vooral een doorgedreven strijd van de Afghaanse overheid tegen de wijdverspreide
corruptie in het land wordt als belangrijke voorwaarde genoemd. Midden november, zeer kort voor de
conferentie plaatsvond, richtte president Ashraf Ghani nog een nieuwe (maar langverwachte)
onafhankelijke anticorruptiecommissie op, die op scherpe kritiek onthaald werd (zie verder 1.7
Anticorruptiemaatregelen).149 Anticorruptie-experten in Afghanistan zien deze commissie als de
zoveelste in een lijst van dergelijke organen die de voorbije twee decennia in het leven zijn geroepen,
gekenmerkt door tal van problemen (zoals een gebrek aan onafhankelijk overzicht en een bemanning
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van medewerkers die gelinkt zijn aan president Ghani). Wijzend op de endemische corruptie binnen
de Afghaanse overheid, stellen de taliban dat de fondsen van de conferentie in Genève rechtstreeks
aan het Afghaanse volk of aan hen zouden moeten gegeven worden, om zo een betere transparantie
te garanderen.150
Ook de Afghaanse gezondheidszorg krijgt te kampen met corruptie, wat bijdraagt tot het groeiende
wantrouwen van de Afghaanse bevolking over de kwaliteit van hun gezondheidszorgsysteem. Er wordt
gerapporteerd over een gebrek aan coördinatie en kwaliteitscontrole, een tekort aan gekwalificeerd
personeel, corruptie bij de import van medicijnen, het betalen van steekpenningen voor het verkrijgen
van adequate zorg en vervalsing van medische documenten.151 Verschillende bronnen maken tot slot
melding van corruptie binnen de humanitaire en medische hulpprogramma’s die sinds het voorjaar
van 2020 zijn opgestart voor de COVID-19 crisis in Afghanistan.152 Zo werden meerdere (voormalige)
overheidsfiguren binnen het ministerie van Volksgezondheid in de provincies Herat, Nuristan,
Badakhshan en Wardak ervan beschuldigd steunfondsen voor COVID-19 te hebben gestolen of
verduisterd.153

1.7. Anticorruptiemaatregelen
In de jaren na de val van het talibanregime werd corruptie erkend als één van de voornaamste
belemmeringen voor ontwikkeling en stabiliteit in Afghanistan, waardoor de strijd tegen corrupte
praktijken een kernpunt werd op de agenda van staatsopbouw en -hervorming na 2001.154
Afghanistans internationale wettelijke verplichtingen om corruptie te voorkomen en te bestrijden zijn
in de eerste plaats afgeleid van de UN Convention Against Corruption (UNCAC) van 2003, die
Afghanistan ondertekende in februari 2004 en ratificeerde in augustus 2008.155
In 2006 richtte toenmalig president Hamid Karzai het Inter-Institutional Committee on Corruption op,
beter bekend als het Azimi Committee. Het resulterende Azimi-rapport werd de National AntiCorruption Strategy en adviseerde tot de oprichting van het High Office of Oversight and AntiCorruption (HOOAC).156 Het HOOAC werd in juli 2008 per presidentieel decreet opgericht als de
hoogste nationale anticorruptie-autoriteit, belast met de uitvoering van de National Anti-Corruption
Strategy.157 In 2010 richtte Karzai het MEC op, dat dient op te treden als een onafhankelijk orgaan
om de anticorruptie-inspanningen van de Afghaanse overheid te evalueren.158 Volgens IWA was er
tijdens het presidentschap van Karzai sprake van onderliggende rivaliteit tussen de bestaande
anticorruptie-instanties en ontbrak een duidelijk coördinatiemechanisme.159
De eerste jaren onder president Ashraf Ghani brachten weinig soelaas om corruptie op een efficiënte
manier te bestrijden. Ghani heropende wel de zaak van de Kabul Bank en in augustus 2016 richtte hij
de High Council on Rule of Law and Anti-Corruption (HCAC) op, om de coördinatie te verbeteren en
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meer beleidsrichtlijnen uit te voeren op het gebied van corruptiebestrijding. De HCAC was vooral actief
en productief in 2017 en 2018 en werd in 2019 ontbonden.160
In september 2017 heeft de HCAC de National Strategy for Combating Corruption aangenomen. De
implementatie van deze strategie begon in december 2017, werd herzien in november 2018161 en
februari 2019 en eindigde in december 2019 zonder een hervormingsdocument ter opvolging. Door
de korte tijdsspanne (twee jaar) bleef de impact van deze Anti-Corruption Strategy, door UNAMA
omschreven als een hervormingskader waartegen vooruitgang in anticorruptie afgetoetst wordt,
echter beperkt.162 Volgens APPRO is er bij de oprichting van de Anti-Corruption Strategy onvoldoende
overleg met het parlement, lokale overheidsinstanties en de burgermaatschappij.163 Toch vermeldt
UNAMA enkele belangrijke verwezenlijkingen van de implementatie van deze strategie: een stijging
van het aantal geregistreerde vermogensverklaringen door ambtenaren, een verbeterd legaal
raamwerk om corruptie tegen te gaan, een verhoogde integriteit in personeelszaken in de openbare
dienstverlening en een toename van het aantal aanwervingen op basis van verdienste. Een
monitoringmechanisme, onder leiding van het speciaal secretariaat van de HCAC, moet transparantie
verzekeren en erop toezien dat alle implementatiestappen gevolgd worden. In 2018 verliep de
implementatie volgens planning en werd meer dan 70 % van de activiteiten volledig afgerond. In 2019
nam het hervormingstempo echter af. De evaluatie van de Anti-Corruption Strategy, aangevraagd
door Ghani in december 2019, kwam te laat om een vlotte overgang te garanderen naar een nieuw
allesomvattend hervormingsdocument. Zo heeft Afghanistan sinds eind 2019 geen officieel
werkplan/schema voor het bestuur en de coördinatie van de huidige anticorruptie-inspanningen. De
HCAC werkt aan een extensie van de criteria van de strategie van 2017, zodat deze van kracht kan
blijven tot er een nieuw document wordt opgesteld. UNAMA verwacht ook hierbij vertraging, aangezien
vergaderingen hieromtrent regelmatig geannuleerd worden omwille van de COVID-19 pandemie.164
In september 2018 werd de nationale anticorruptiewet (Anti-Corruption Law) uitgevaardigd en trad
deze meteen in werking. In maart 2019 vond er een herziening plaats waarbij de omstreden
selectieprocedure van anticorruptiecommissarissen werd gewijzigd. De versie van 2019 blijft tot op
heden van kracht. De wet heeft echter weinig impact op het doorvoeren van
anticorruptiehervormingen:165 de langverwachte onafhankelijke anticorruptiecommissie -net voor de
start van de Afghanistanconferentie in Genève in november 2020 opgericht door president Ghani166wordt met scherpe kritiek onthaald167 (zie eerder 1.6 Corruptie in de humanitaire hulpsector en bij
reconstructieprojecten), de functies van de verschillende anticorruptie-organen moeten nog
verduidelijkt worden, de MEC verliest geleidelijk aan personeel en fondsen, de HCAC komt minder
samen dan voorzien in 2019 en slaagt er op die manier niet in om hervormingen door te voeren, de
werking van het kantoor van de ombudsman opgericht in 2019 moet nog juridisch geconsolideerd
worden en het Anti-Corruption and Justice Centre (ACJC) moet nog effectief ondersteund worden door
een politie-component.168
Het ACJC, opgericht in juni 2016 en wettelijk verankerd door de anticorruptiewet in 2018, heeft de
vervolgings- en beslissingsbevoegdheid over zware corruptiezaken, waarbij bijvoorbeeld
hooggeplaatste overheidsfiguren of militaire generaals betrokken zijn. In 2019 hield het ACJC meer
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processen dan in voorgaande jaren, de gemiddelde rang/graad van de beklaagden nam echter af.169
Volgens UNSG blijft de output van het ACJC laag.170
In februari 2019 werd het Human Resource Management Information System opgestart. Deze
database is bedoeld om een op verdienste gebaseerd carrièresysteem op te zetten binnen
verschillende overheidsdiensten. De prestatiegegevens van ambtenaren en leerkrachten worden
gelinkt aan loonlijsten en salarisadministratie, om zo ghost personnel te kunnen opsporen. Kandidaten
voor ambtelijke functies kunnen een klacht indienen tegen beslissingen tijdens het rekruteringsproces
bij de Raad van Beroep van de Independent Administrative Reform and Civil Service Commission
(IARCSC). Ambtenaren kunnen ditzelfde klachtenmechanisme gebruiken bij onenigheden omtrent
evaluaties, promoties, pensioen en andere administratieve beslissingen.171
In een artikel voor AAN geeft analiste Jelena Bjelica een overzicht van de huidige anticorruptie-organen
in Afghanistan, gerangschikt per werkgebied (zie tabel hieronder).172
Beleid
High Council on Rule of Law and Anti-Corruption (HCAC)
Preventie en overzicht
Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee
(MEC)
National Procurement Commission (NPC)
(Deputy) Attorney General for Anti-Corruption (AGO)
Anti-Corruption Commission
Onderzoek en (rechts)vervolging
Anti-Corruption Justice Centre (ACJC)
Special Court of the Supreme Court
Major Crimes Task Force (MCTF)
Financial Transactions
(FinTRACA)

and

Reports

Analysis

Centre

of

Afghanistan

Institutionele audit
Supreme Audit Office (SAO)

Volgens UNAMA werden de anticorruptiemaatregelen die de Afghaanse overheid nam in 2019 en begin
2020 sterk vertraagd en gehinderd door de focus op de presidentsverkiezingen en de politieke impasse
die daaruit voortkwam, alsook door de gevolgen van de COVID-19 crisis.173 Analiste Bjelica ziet een
verandering in politieke prioriteiten als oorzaak voor de vertraging, waarbij de aandacht van de
Afghaanse
overheid
en
internationale
gemeenschap
voornamelijk
uitgaat
naar
de
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vredesonderhandelingen met de taliban.174 Volgens Bjelica scheppen het huidige grote aantal
anticorruptie-organen en de frequente leiderschapswissels hierbinnen, alsook de steeds terugkerende
wetsaanpassingen omtrent anticorruptie bovendien weinig vertrouwen. Bjelica en ook SIGAR
suggereren dat Afghanistans anticorruptie-inspanningen van de voorbije jaren sterk geïnspireerd zijn
door druk van de buitenwereld (voornamelijk internationale donoren), om aan te tonen dat er effectief
actie ondernomen wordt tegen corruptie in het land (checking the box).175
Volgens SIGAR heeft de Afghaanse overheid sinds 2018 vooruitgang geboekt in het tegemoet komen
aan de vooropgestelde benchmarks van haar anticorruptiestrategie, echter voornamelijk op papier. In
de praktijk blijven er tal van aanzienlijke uitdagingen in de strijd tegen corruptie in het land.176
Verschillende bronnen wijzen op tekortkomingen in de implementatie van Afghanistans
anticorruptiebeleid. De maatregelen blijken in de praktijk vooral gericht tegen laaggeplaatste
ambtenaren. Corrupte invloedrijke overheidsfiguren gaan vaak vrijuit. De nationale strategie voldoet
bovendien niet aan de internationale standaarden, mist coördinatie en behelst niet alle belangrijke
overheidsorganen. De anticorruptie-initiatieven blijven hierdoor eerder halfslachtig.177 Volgens IWA
wordt de anticorruptiestrategie gekenmerkt door een slecht ontwerp, een beperkte politieke wil en
een gebrek aan middelen voor de implementatie, wat geleid heeft tot weinig tastbare resultaten. De
directeur van IWA stelt in december 2020:
“The Afghan government and its international partners have come up with a plethora of new anticorruption laws, regulations and institutions over the past 15 years, but corruption in
Afghanistan remains widespread, adversely affecting the ability of the government to
maintain security for, and deliver basic public services to, its citizens.”178
Reeds jaren worden nieuwe technologieën aangewend in Afghanistan om de wijdverspreide corruptie
tegen te gaan. Zo wordt sinds 2009 in toenemende mate gebruik gemaakt van m-banking (bankieren
via de mobiele telefoon) om ambtenarenlonen uit te betalen. Daarnaast wordt m-banking ook gebruikt
voor financiële transfers, afbetaling van microkredieten of het betalen van rekeningen bij
nutsbedrijven.179 Mobiel bankieren kent een groot succes in Afghanistan en na telecomoperator
Roshan in 2008 bieden alle andere telecomoperatoren sinds 2011 soortgelijke diensten aan. 180
Afghanistan wordt al in 2013 beschouwd als een wereldleider op het vlak van mobiel bankieren.181
Ook ondernam de Afghaanse overheid de voorbije jaren stappen om de identiteitsdocumenten voor
Afghanen te elektroniseren, zodat deze door machines kunnen gelezen worden en op die manier
corruptie en fraude kunnen voorkomen worden.182 (zie verder 2.1 Overheidsdocumenten)
Volgens IWA is het bewustzijn van de Afghaanse bevolking over anticorruptiemaatregelen, alsook over
hoe en waar corruptie te rapporteren wel toegenomen de voorbije jaren. 183 In de eerste helft van 2020
lanceerde de MCTF een openbare messaging campagne op TV- en radiozenders, in kranten en
magazines, getiteld “Corruption, Fraud, Waste and Abuse”. Deze campagne benadrukt de hotline die
24 uur op 24 beschikbaar is voor Afghanen die anoniem een melding of klacht van corruptie willen
indienen.184 Daarnaast kunnen Afghaanse burgers nog op verschillende andere manieren een klacht
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indienen bij confrontatie met corruptie: via een online in te vullen formulier, een e-mailadres om aan
te schrijven en ook mondelinge klachten zijn mogelijk.185

2. Documentenfraude
2.1. Overheidsdocumenten
Verschillende bronnen rapporteren over corruptie en fraude (zoals het betalen van steekpenningen)
bij het verkrijgen van officiële Afghaanse identiteitsdocumenten zoals identiteitskaarten, paspoorten
of andere documenten.186
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan dat de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van Afghaanse documenten onzeker is door de langdurige periode van oorlog in het
land en de onderbroken afwezigheid van een centraal gezag. Procedures voor het verkrijgen van
officiële overheidsdocumenten veranderen regelmatig.187 Het Australische Department of Foreign
Affairs and Trade (DFAT) vermeldt in haar Country Information Report Afghanistan van juni 2019 dat
documentenfraude op grote schaal voorkomt in Afghanistan. Mogelijke oorzaken zijn volgens DFAT
dat het proces voor het verkrijgen van sommige documenten gedecentraliseerd is naar het provinciale
niveau en dat de meeste documenten geen veiligheidskenmerken bevatten.188 Authentieke
documenten kunnen verkregen worden op basis van valse informatie en vervalste documentatie.189
Vooral in het geval van de taskara of het Afghaanse identiteitsbewijs kan dit problematisch zijn,
aangezien dit het primaire document is dat door Afghaanse burgers wordt gebruikt om andere
documenten aan te vragen.190 Ook rapporten van Landinfo en Lifos, het Noorse en Zweedse Country
of Origin Information Centre, stellen dat vervalste documenten gemakkelijk te verkrijgen zijn in
Afghanistan.191 Volgens Landinfo wordt Afghanistans administratieve cultuur, het startpunt voor de
beoordeling van de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten, gekenmerkt door omkoperij,
corruptie en nepotisme. Dit in combinatie met jaren van gewapend conflict, een zwakke centrale
regering en onvolledige registratie -en archiveringsprocedures heeft ervoor gezorgd dat de
authenticiteit van Afghaanse documenten over het algemeen laag is.192
Volgens Landinfo heeft de Afghaanse overheid de voorbije jaren enkele specifieke maatregelen
genomen die de betrouwbaarheid van Afghaanse documenten kunnen verbeteren op lange termijn:
het invoeren van geboorteregistraties, de introductie van de elektronische taskara (zie verder), de
opslag van biometrische gegevens, de uitgave van paspoorten die door machines kunnen gelezen
worden (zie verder) en het gebruik van verschillende digitale registers.193
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Verschillende bronnen blijven wel aangeven dat de aanvraag en afgifte van de taskara of het nationale
Afghaanse identiteitsbewijs fraudegevoelig zijn.194 Het verkrijgen van een taskara behelst vaak een
langdurige en bureaucratische procedure, waarbij de toepassing kan verschillen op lokaal niveau.
Tussenpersonen, die steekpenningen betaald worden, kunnen regelen dat het afgifteproces versneld
wordt. Zelfs buitenlanders kunnen, naar verluidt, op deze wijze een taskara bekomen.195 Zo werd in
juni 2018 een regeringsadviseur gearresteerd in Kabul voor de verkoop van meer dan 450 valse
taskara’s voor een totaal van 10.000 USD.196 In een Skype-interview in september 2019 verklaart een
internationale NGO aan Lifos dat na de taskara-campagne voor de parlementaire verkiezingen in 2018
bleek dat heel wat (papieren) identiteitsbewijzen die toen gemaakt werden vals waren (zie verder).197
Landinfo wijst er in april 2020 op dat de informatie die nodig is voor de uitgifte van een taskara
gemakkelijk gemanipuleerd kan worden en dat er slechts een gebrekkige controle is. Bovendien
worden niet alle lokaal uitgegeven taskara’s centraal geregistreerd, de overheidsarchieven zijn
onvolledig.198 In augustus 2020 bericht Pajhwok Afghan News over valse Afghaanse identiteitsbewijzen
die verkrijgbaar zijn in Pakistan.199
Al in februari 2009 kondigde de Afghaanse overheid aan dat de papieren taskara vervangen zou
worden door een kleinere elektronische nationale identiteitskaart (e-taskara). Deze maatregel werd
expliciet getroffen om een meer uniform en beveiligd identiteitsdocument te ontwikkelen en fraude en
namaak tegen te gaan. De oorspronkelijke bedoeling om te starten met de verdeling van de e-taskara
voor de verkiezingen in 2014 werd vertraagd door discussies over welke informatie de elektronische
kaart juist zou moeten bevatten.200 Uiteindelijk werd de e-taskara officieel gelanceerd in mei 2018,
wanneer president Ashraf Ghani en zijn echtgenote er als eerste Afghaanse burgers één ontvingen.201
Tegen december 2018 waren er 30.000 e-taskara’s uitgegeven.202
De elektronische taskara ziet eruit als een kredietkaart en bevat een chip met biometrische informatie
en een watermerkbeveiliging.203 De e-taskara kost 100 Afghaanse afghani (AFN) [100 AFN = 1,28
USD op 23 december 2020] en wordt uitgegeven op basis van de papieren taskara van de aanvrager,
met bijkomend onderzoek en een verificatie van de identiteitsgegevens.204 De identiteit van de
aanvrager moet bevestigd worden door twee dorpsouderen of overheidsbeambten. Lokale variaties
hierop zijn echter mogelijk, in sommige gevallen kan één getuige volstaan. Een Afghaanse analist, die
verkiest anoniem te blijven, verklaart in augustus 2019 aan Lifos dat veel inwoners van Kabul een
kennis of verwant hebben die voor de overheid werkt en op die manier hun identiteit kan bevestigen.205
De uitgifte van de e-taskara blijft echter voornamelijk beperkt tot in Kabul en enkele andere grote
steden (zoals Herat en Jalalabad). De papieren taskara is momenteel nog het meest gebruikte type
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identiteitsdocument.206 Verschillende bronnen halen aan dat de digitalisering van de taskara en het
vooruitzicht dat deze beschikbaar zal zijn voor alle Afghaanse burgers het probleem van wijsverspreide
fraude en vervalsing bij de afgifte van identiteitsdocumenten zal verminderen in de toekomst. 207
In maart 2013 begon Afghanistan met het uitgeven van nieuwe paspoorten en visa die door machines
kunnen gelezen worden, eveneens om fraude en vervalsing tegen te gaan. Deze paspoorten en visa
worden ook door Afghaanse consulaten in het buitenland afgeleverd. De Afghaanse visa zijn sindsdien
volledig in orde met de aanbevelingen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO). 208 Sinds
januari 2016 is het mogelijk om online een paspoort aan te vragen. 209 In haar rapporten over
Afghaanse identiteitsdocumenten van 2019 en 2020 wijst Landinfo op de gebrekkige registratie en
kwaliteitscontrole van persoonlijke informatie voor de uitgifte van paspoorten. Afghaanse paspoorten
kunnen bijgevolg onjuiste informatie bevatten over de identiteit, nationaliteit en/of leeftijd van de
respectievelijke houder. Landinfo geeft eveneens aan op de hoogte te zijn van Afghaanse burgers die
over meer dan één paspoort beschikken met verschillende identiteitsgegevens. Tot slot wordt, volgens
Landinfo, de authenticiteit van Afghaanse paspoorten verzwakt door het feit dat hun uitgifte gebaseerd
is op een document dat op zich een lage betrouwbaarheid heeft, namelijk de taskara.210
Pajhwok Afghan News rapporteert over fraude en corruptie bij de aanvraag van documenten voor
internationale reizen en over de circulatie van vervalste reisdocumenten. Afghanen uit de provincie
Nangarhar getuigen over corruptie bij het aanvragen van een visum voor Pakistan. Met de hulp van
smeergeld worden visa zonder vertraging afgeleverd. Anders loopt de wachttijd vaak op, zonder de
garantie van een effectieve afgifte.211 Dit leidde meermaals tot protesten212 en in oktober 2020 zelfs
tot een stormloop in de buurt van het Pakistaanse consulaat in Jalalabad, waarbij minstens vijftien
mensen om het leven kwamen.213 Afghanen die niet over de juiste identiteitsdocumenten beschikken
getuigen toch soms de grens met Pakistan te kunnen oversteken, door het betalen van steekpenningen
bij de grenscontrole.214 Ook voor visa voor andere landen, zoals Iran, India en Turkije, zou een zwarte
markt ontstaan zijn, waar de prijzen voor een visum schommelen van 200 tot 2.000 USD.215
Ook rijbewijzen en diploma’s zouden vervalst en nagemaakt worden.216
Het gebruik van valse documenten bij verkiezingen in Afghanistan komt ook voor.217 Mediakanalen
rapporteren over stemkaarten zonder biometrische verificatie en het gebruik van onnauwkeurige en
valse kiezersregistratielijsten, alsook over parlementskandidaten die kiezers proberen omkopen en
valse stemkaarten uitdelen.218 In 2018 werden valse identiteitskaarten met stemstickers erop verkocht
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in de aanloop naar de parlementsverkiezingen.219 Sommige van deze documenten kwamen uit
Pakistan220, anderen stonden op naam van overleden personen221. Khaama Press en Pajhwok Afghan
News rapporteren over de vervalsing van 10.000en tot 100.000en identiteitsdocumenten (empty
demographic forms) tijdens de campagne voor de parlementsverkiezingen in 2018, die werden
uitgedeeld aan ghost individuals.222 Na de recente presidentsverkiezingen werden in oktober 2019
meer dan 400.000 namen van de kieslijsten geschrapt omwille van het voorleggen van valse
identiteits- en registratiedocumenten.223

2.2. Niet-overheidsdocumenten
Corruptie en documentenfraude kunnen ook voorkomen bij personen of entiteiten die niet door de
overheid zijn tewerkgesteld, bijvoorbeeld mensen uit de private zakenwereld, dorpsouderen,
invloedrijke religieuze figuren zoals mullahs of imams en oppositiegroeperingen.224
Khaama Press bericht in 2015 over Afghaanse bedrijven die bankbrieven en contracten vervalsen.225
Pajhwok Afghan News rapporteert in januari 2018 over valse fytosanitaire (m.b.t. de gezondheid van
planten) certificaten die aan Afghaanse handelaars worden afgeleverd tegen een betaling van 3.000
Pakistaanse roepies (PKR) [3.000 PKR = 18,63 USD op 23 december 2020] door een bedrijf genaamd
Hameed in de grensstad Torkham.226 Verder wordt in augustus 2018 en december 2019 bericht over
instellingen die valse documenten afleveren aan mensen die op onrechtmatige wijze gronden in beslag
nemen (land grabbing).227 Tevens zouden er in september 2018 valse eigendomsdocumenten van
gepantserde voertuigen gemaakt zijn door een bedrijf genaamd Ali Mohammad Bafaiz Logistics
Company. 228 In januari 2020 bericht Pajhwok Afghan News over de aanwezigheid van elf ghost imams
in de provincie Samangan, die gedurende jaren betaald werden door de overheid voor het leiden van
het gebed in moskeeën maar in werkelijkheid niet verantwoordelijk waren voor deze moskeeën.229 In
oktober 2020 wordt melding gemaakt van enkele privé-ziekenhuizen in Kabul die valse COVID-19
certificaten hebben uitgegeven voor buitenlandse reizen.230
In mei 2013 had Cedoca in Brussel een gesprek met Dr. Rebwar Fatah, onderzoeker bij Middle East
Consultancy Services en gespecialiseerd in onder meer het authentificeren van Afghaanse
documenten. Uit dit gesprek komt naar voor dat Afghaanse documenten uitgegeven door andere
actoren dan de staat, zoals de uitkomst van een jirga (raad van ouderen) (meestal een
handgeschreven document met onderaan de vingerafdrukken van de deelnemers aan de raad) of night
letters (brieven of pamfletten die doorgaans bedreigingen bevatten)231 van de taliban, de zogenaamde
shabnamah, evenzeer op eenvoudige wijze na te maken zijn. Het belangrijkste element in de
authentificatie van dergelijke documenten is voor Dr. Fatah het relaas en de context rond het
document. Daarnaast verifieert hij onder meer of bepaalde vingerafdrukken niet meermaals
voorkomen en of het document verder geen onlogische elementen bevat. 232 Binnen het afgesproken
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tijdsbestek heeft Cedoca geen antwoord gekregen van Dr. Fatah op de vraag over een actualisatie van
deze informatie.

2.2.1. Nachtbrieven van de taliban
Het fenomeen van de nachtbrieven van de taliban werd in 2007 bestudeerd door Thomas H. Johnson.
Johnson is onderzoeksprofessor bij het National Security Affairs Department en directeur van het
Programme for Culture and Conflict Studies van de Naval Postgraduate School (NPS) in Californië. Hij
analyseerde het narratief achter deze shabnamah en stelde vast dat nachtbrieven van de taliban
doorgaans volgende elementen bevatten:


Een verwijzing naar de historische strijd van de Afghanen tegen buitenlandse invasies.



Een verwijzing naar de strijd van de taliban tegen het marionettenregime van voormalig
president Karzai en haar buitenlandse coalitie als een kosmisch conflict van rechtschapenen
tegen de ongelovigen, waarin de Afghanen de collectieve verplichting hebben te vechten tegen
geloofsafvalligen en indringers.



De vijanden van de taliban worden vaak aangeduid als kruisvaarders die het christendom
proberen op te leggen en de islam proberen te vernietigen.



Verwijzingen naar de kracht van het martelaarschap.



Verwijzingen naar het herstel van eer, geïmpliceerd door de strijd tegen vijanden van de
taliban.



Steun aan de vijand is verboden en het negeren van deze waarschuwing wordt gewoonlijk met
de dood bestraft.233

In 2015 bevestigt Johnson zijn onderzoeksmethode in een correspondentie met de Canadese
Immigration and Refugee Board.234 Volgens verschillende bronnen, geïnterviewd door de Canadese
Immigration and Refugee Board, zijn de talibans shabnamah meestal korte en handgeschreven brieven
(in uitzonderlijke situaties gedrukt) opgesteld in het Dari of Pashtou (of een lokaal dialect van beide
talen). Ze bevatten over het algemeen een titel/hoofding of stempel van het Islamitisch Emiraat van
Afghanistan, een paar zinnen tekst met een eenvoudige en directe boodschap voor de persoon of
gemeenschap aan wie de brief gericht is (meestal een beschrijving van wat deze
persoon/gemeenschap verkeerd heeft gedaan in de ogen van de taliban), een officiële stempel
(waarmee de taliban hun documenten valideren)235 en een handtekening of afsluitende identificatie.236
Professor Johnson licht toe dat er verschillende verschijningsvormen bestaan van de nachtbrieven van
de taliban, variërend van professioneel ogende gedrukte documenten met het logo van de taliban en
ondertekend door een officiële taliban-autoriteit, tot handgeschreven en simplistisch opgestelde
brieven met weinig aandacht voor taalgebruik en vormgeving. Deze mogelijke variaties zorgen voor
een moeilijke authentificatie van de nachtbrieven.237 De Engelse krant de Daily Mail bericht in
november 2015 over valse talibanbrieven die verkocht worden aan Afghaanse asielzoekers (voor
prijzen tot 1.000 USD) om hun asielrelaas te ondersteunen.238
In een review van Johnsons boek Taliban Narratives: The Use and Power of Stories in the Afghanistan
Conflict, gepubliceerd in 2018, worden de talibans shabnamah omschreven als “simple, cost-effective,
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time-tested, traditional means of communication, deeply rooted in the history and society of
Afghanistan”. Enerzijds gebruiken de taliban deze nachtbrieven voor sociale controle, intimidatie en
het overtuigen en geven van instructies aan de lokale bevolking. Anderzijds hebben de shabnamah
een belangrijke symbolische betekenis: ze wijzen op de aanwezigheid van de groepering in een
bepaalde regio of getuigen van het vermogen van de militanten om zich onder te dompelen in een
gemeenschap.239
Nieuwskanaal Gandhara bericht over een evolutie binnen de propaganda machine van de taliban in de
voorbije vijftien jaar. Handgeschreven shabnama’s of ’s nachts afgeleverde dreigbrieven worden sinds
enkele jaren vaak vervangen door berichten op sociale media, via een netwerk van meertalige
websites of via een informele Android app.240 In een communicatie via e-mail bevestigt professor
Johnson in december 2020 aan Cedoca dat nachtbrieven van de taliban meer en meer vervangen
worden door het gebruik van sociale media.241
Binnen het afgesproken tijdsbestek heeft Cedoca geen verdere informatie gevonden over de
authentificatie van nachtbrieven van de taliban.

2.2.2. Nachtbrieven van ISKP
In januari 2018 berichten mediakanalen over de circulatie van night letters opgesteld door ISKP in de
provincie Ghazni. Deze nachtbrieven, omschreven als pamfletten, spoorden de inwoners van Ghazni
aan om hun steun voor de taliban stop te zetten en zich aan te sluiten bij ISKP. Volgens het hoofd van
het district Qarabagh werden deze pamfletten persoonlijk bezorgd door ISKP-leden en werden
inwoners bedreigd met strenge straffen als ze niet gehoorzaamden. De brieven waren gemerkt met
een zwarte vlag en de hoofding Afghanistan Daesh. Er zou ook in vermeld hebben gestaan dat als een
taliban-strijder een ISKP-militant zou doden, er als reactie vijf talibanleden gedood zouden worden.
Verschillende overheidsbronnen ontkenden echter de aanwezigheid van ISKP in de provincie Ghazni
en suggereerden dat de nachtbrieven het werk konden zijn van andere oppositiegroepen.242 In juni
2018 wordt eveneens bericht over Daesh night letters in de provincie Nangarhar. ISKP-militanten
zouden er nachtbrieven hebben uitgedeeld (zowel in zwart-wit als in kleur) met de waarschuwing alle
meisjesscholen in de stad Jalalabad te sluiten, zoniet zouden er bomaanslagen volgen.243 Cedoca heeft
binnen het afgesproken tijdsbestek geen informatie teruggevonden over de authenticiteit en
betrouwbaarheid van deze nachtbrieven van ISKP.

3. Netwerken van mensensmokkel
Verschillende bronnen melden het bestaan van netwerken die zich bezighouden met het smokkelen
van Afghaanse burgers naar derde landen. Deze netwerken zijn gebaseerd in Afghanistan, in de
buurlanden Pakistan en Iran en in andere landen zoals Turkije (Istanbul), Griekenland (Athene), het
Verenigd Koninkrijk of de Balkanlanden.244 Deze smokkelnetwerken zijn noodzakelijk voor een
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succesvolle migratie en bieden, volgens verschillende bronnen, soms ook andere diensten aan dan
louter het oversteken van grenzen, zoals toegang tot water en voedsel, huisvesting, het bezorgen van
vervalste documenten, binnenlands transport en het in contact brengen met andere smokkelaars. 245
Fraude met reis- en andere documenten maakt een essentieel onderdeel uit van de modus operandi
van dergelijke smokkelnetwerken.246 Regelmatig onderhouden deze smokkelnetwerken ook banden
met criminele netwerken en worden migranten onderweg geconfronteerd met afpersing en
omkoping.247
In augustus 2016 bericht AAN over Afghaanse smokkelaars, die opereren vanuit Afghanistan en hun
eigen netwerken hebben in de Balkanlanden. Zij regelen meestal de volledige reis voor Afghaanse
migranten.248 Daarnaast geeft een AAN-studie van juni 2017 aan dat ook Bulgaren geïdentificeerd
worden als belangrijke migrantensmokkelaars. Zij controleren vaak netwerken die operatief zijn tot in
Duitsland, Hongarije, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland en leveren migranten de
nodige reisdocumenten. Afghaanse en Pakistaanse smokkelaars worden opgenomen in deze
netwerken en fungeren als tussenpersonen, zij zijn vaak zeer vertrouwd met de regio en kunnen de
smokkelroutes zonder hulp navigeren.249 AAN rapporteert verder over een (financiële) samenwerking
tussen de politie en smokkelnetwerken in de Balkan, waarbij de politie het smokkelen van migranten
faciliteert. Migranten moeten hierbij steeds grotere sommen geld betalen bij het oversteken van de
grenzen.250
Volgens een onderzoek van IOM van 2019 hebben smokkelnetwerken van migranten reeds lang een
plaats in de Afghaanse cultuur. Deze netwerken hebben hun roots in de islamitische pelgrimstochten
en in Afghaanse handelsnetwerken. Het beroep van smokkelaar werd in Afghanistan doorgegeven van
vader op zoon. Op die manier is een historisch vertrouwen in smokkelaars en hun netwerken gegroeid.
Sinds enkele jaren is echter een evolutie merkbaar. De juridische context is veranderd en er voegen
zich ook meer en meer nieuwe smokkelaars, met een minder goede reputatie (agressiever en
gewelddadiger dan de traditionele smokkelaars) en voornamelijk uit op financieel gewin, bij de
netwerken. IOM voegt toe dat een goed inzicht in de specifieke organisatie, werking en evolutie van
Afghaanse smokkelnetwerken nog zeer beperkt blijft.251
Afghaanse smokkelnetwerken worden omschreven als travel agencies, waar migranten mee in contact
komen via kennissen of voormalige smokkelaars. Zo zijn er in het centrum van de stad Kabul in de
kelder van het Golbahar Shopping Centre tal van kleine reisbureaus en wisselkantoren waar migranten
terecht kunnen om geld over te maken aan smokkelaars. Veel leden van de smokkelnetwerken zijn
zelf voormalige migranten, ze kennen de taal en cultuur van hun klanten en fungeren als een soort
brugfiguur.252 De betalingen aan de smokkelaars gebeuren meestal via het hawala-systeem, waarbij
verwanten, vrienden of vertrouwelijke personen in Afghanistan dienst doen als garant. Het vooraf
afgesproken bedrag wordt door de garant overgemaakt aan de smokkelaar als de migrant of
vluchteling aankomt op de voorziene bestemming.253 Volgens een MMC-studie, gepubliceerd in juni
2020, onderhouden smokkelaars nauwe contacten onderweg die hen regelmatig updaten over
veranderingen in veiligheidsmaatregelen, de locaties van controleposten en de werkschema’s van
grensbewakingsposten. Het eerste deel van de reis (van Afghanistan naar een buurland zoals Pakistan
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of Iran) regelen Afghaanse migranten vaak met een lokale smokkelaar, die deel uitmaakt van een
transnationaal netwerk en zo het verdere verloop van de reis regelt. 254 Een Afghaanse smokkelaar,
geïnterviewd door BBC in december 2020, verklaart niet mee te reizen met de migranten maar alle
communicatie telefonisch te regelen. Hij voegt toe dat zijn netwerk voornamelijk groeit door mondop-mond reclame.255 Uitgebreide communicatienetwerken faciliteren de toegang voor migranten tot
verschillende smokkelaars.256
Volgens UNHCR zijn er ook aparte, gespecialiseerde netwerken, die niet alleen valse documenten
verschaffen, maar ook contacten hebben met beambten op luchthavens en aan grensposten of met
reisorganisaties om het succes van het reizen met valse documenten te verzekeren. Prijzen,
documenten en reisroutes worden gepromoot op sociale media257. UNHCR geeft bovendien aan dat
mensensmokkelaars ook helpen met de voorbereiding voor een asielaanvraag in een Europees land. 258
De voorbije jaren werden verschillende maatregelen genomen in Afghanistan zelf en in samenwerking
met enkele buurlanden om mensensmokkel tegen te gaan: bewustzijnscampagnes werden
georganiseerd, netwerken werden ontmanteld, betrokken personen werden gearresteerd en er werden
een nationaal en regionaal netwerk tegen mensenhandel opgericht.259
In oktober 2020 rapporteert MMC dat de COVID-19 crisis in Afghanistan de vraag naar smokkelaars
heeft doen toenemen. De toegang van migranten tot smokkelnetwerken is echter moeilijker geworden
en de prijzen van smokkelaars zouden gestegen zijn sinds het begin van de crisis. Omwille van
regelmatige sluitingen van de grenzen en een toegenomen grensbewaking, zouden smokkelaars
recent ook alternatieve en vaak gevaarlijkere routes nemen.260
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Samenvatting
Meer dan dertig jaar conflict in Afghanistan heeft ervoor gezorgd dat corruptie een diepgeworteld
fenomeen is geworden in de Afghaanse samenleving. Corruptie wordt omschreven als één van de
grootste frustraties in het dagelijkse leven van de Afghaanse bevolking. Het ondermijnt de politieke
legitimiteit van de Afghaanse regering, vormt een hindernis voor het vertrouwen in de Afghaanse
overheidsinstellingen en belemmert elke inspanning voor vrede, welvaart en de ontwikkeling van het
land.
De gevolgen van corruptie reiken verder dan op het eerste gezicht waarneembaar. Het fenomeen
neemt de financiële middelen weg daar waar ze juist het meeste nodig zijn, beïnvloedt de relatie
tussen de overheid en de burger op een negatieve wijze en voedt zo indirect de insurgency en daarmee
ook de onveiligheid. Corruptie zet ook aan tot ongelijkheid en mensenrechtenschendingen en
ondermijnt de toepassing van de rule of law.
De werking van de Afghaanse overheidsinstellingen is aangetast door grootschalige corruptie op
verschillende niveaus: in het parlement, in de openbare dienstverlening, in de economie en het
onderwijssysteem en bij de werking van justitie en de Afghaanse veiligheidsdiensten. Door de
specifieke Afghaanse context waarin corruptie een vaste plaats heeft verworven, zijn bovendien ook
humanitaire hulporganisaties en reconstructieprojecten in het land kwetsbaar voor dit fenomeen.
De Afghaanse overheid nam de voorbije jaren tal van nieuwe anticorruptiemaatregelen, echter
voornamelijk op papier. In de praktijk blijven er aanzienlijke uitdagingen in de strijd tegen corruptie
in het land. Verschillende bronnen wijzen op tekortkomingen in de implementatie van Afghanistans
anticorruptiebeleid, wat geleid heeft tot weinig tastbare resultaten. In 2019 en 2020 werden de
anticorruptiemaatregelen van de Afghaanse overheid bovendien sterk vertraagd en gehinderd door de
focus op de presidentsverkiezingen en de politieke impasse die daaruit voortkwam, door een
verandering in politieke prioriteiten waarbij de aandacht van de overheid en internationale
gemeenschap voornamelijk uitgaat naar de vredesonderhandelingen met de taliban, alsook door de
gevolgen van de COVID-19 crisis.
De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van Afghaanse documenten wordt door de geraadpleegde
bronnen omschreven als onzeker door jaren van gewapend conflict, de onderbroken afwezigheid van
een centraal gezag en onvolledige registratie -en archiveringsprocedures. Corruptie, fraude en
vervalsing bij het verkrijgen van officiële Afghaanse overheidsdocumenten of documenten die
uitgegeven door andere personen of instanties dan de overheid, zoals de shabnamah of nachtbrieven
van de taliban, alsook de inmenging van smokkelnetwerken hebben ervoor gezorgd dat de
authenticiteit van Afghaanse documenten over het algemeen laag is.
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